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FRIVAKT: På landjorda «flyr» Jarl Vegard Hanssen byens råeste Tesla.  

I DYPET: En typisk ROV i arbeid på en styringsenhet på toppen av en brønn 
nede i dypet. FOTO: OCEANEERING
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Jarl Vegard Hanssen (34) jobber med maskiner som krever pr    

Han er pilot u  

� Jarl Vegard Hanssen (34),
fra Søvik i Alstahaug.

�Yrke: ROV-pilot,
teamleder, i Subsea 7

� ROV: Remote Operated
Vehicle, (norsk) FU: Fjernstyrt
Undervannsfartøy

� Utdanning: Elektriker

FORTSETTER
PÅ NESTE SIDE���



         FOTO: MORTENHOFSTAD
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         esisjon som en jagerflyger.

   under vann
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Vi må være forberedt på       

���FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

ARBEIDSHESTER: Bruk av ROV-roboter har etter hvert blitt svært utbredt i offshorebransjen, særlig på store vanndyp.

RIGGEN: Boreriggen Mærsk Interceptor jobber for tiden        
KONTROLLROMMET: Ut fra informasjonen på skjermene i kontrollrommet må ROV-piloten orientere seg tredimensjonalt om 
hvor roboten arbeider. Dette stiller store krav til konsentrasjon når jobben varer i lange vakter. FOTO: JARL VEGARD HANSSEN

ROBOT.Piloter flyr ikke bare over 
himmelen i blanke flymaskiner. Noen 
suser gjennom det mørke dypet, med 
roboter som løser forbløffende opp-
gaver der menneskehender aldri kom-
mer til.
Jarl Vegard Hanssen «flyr» sin far-

kost fra et kontrollrom på en borerigg i 
Nordsjøen. Han er ROV-pilot.
ROV-en er offshorebransjens ar-

beidshest, en fjernstyrt robot som fil-
mer, kobler og skrur, monterer og 
reparerer installasjoner på havbunnen, 
noen steder i verden på flere tusen me-
ters havdyp. Disse robotene kan være 
høye som hus, og kan gjøre tunge løft 
med sine arbeidsarmer. Andre er min-
dre og brukes til inspeksjon og kontroll 
i dypet. Felles for dem alle er at disse 
maskinene krever en pilot med sans for 
presisjon som en jagerflyger.
Evne til å jobbe konsentrert over 

lengre tid er en annen viktig egenskap.
– Det kan hende at du må jobbe 

12-16 timer, hvis det er mye som skjer, 
forteller Jarl Vegard Hanssen.
Alle som har tilbrakt noen minutter 

foran en dataskjerm, kan kanskje fore-
stille seg hvordan det må være å sitte 
fokusert på skjermbildet i time etter 
time.
– Vi har en skjem med bilde fra ka-

mera på ROV-en. Andre skjermer viser 
teknisk status på fartøyet. Skjermbildet 
er todimensjonalt. Et kompass viser 
orienteringen i himmelretning. Vi har 
også høyde over havbunnen. Men den 
tredimensjonale situasjonen der nede 

må du skape i ditt eget hode. Styreka-
belen til fartøyet må vi hele tiden passe 
på ikke blir skadet.

– Hva kreves av en ROV-pilot?
– Man må ha tålmodighet, og evne 

til å være fleksibel. Det kan i perioder 
være veldig hektisk, når noe står på. 
Dessuten må vi være forberedt på å snu 
om på dag og natt. Vaktene kan bli 
lange. Generelt gjelder det å kunne 
holde hodet kaldt, og holde en flyt i ar-
beidet. Det er kostbare saker vi jobber 
med.
NYTT FELT.Hanssen er fast ansatt i 

http://himmelretning.vi/
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    å å snu om på dag og natt.

     n i Nordsjøen for Det norske oljeselskap. FOTO: JARLVEGARDHANSSEN

undervannsentreprenøren Subsea 7, en 
av de største aktørene på dette feltet i 
den internasjonale offshorebransjen. 
Han er for tiden engasjert i den fem-
årige kontrakten Subsea 7 har med Det 
norske oljeselskap på oppstarten av det 
nye oljefeltet Ivar Aasen i Nordsjøen, 
som etter planen skal begynne å pumpe 
olje senhøsten neste år.

Den oppjekkbare boreplattformen 
Mærsk Interceptor, som borer produk-
sjonsbrønner på feltet, er Hanssens ar-
beidssted.

– Vi er tre stykker om bord, som job-

ber med ROV. Når en brønn skal 
bores, setter vi et merke i sjøbunnen 
der boret skal gå ned, og guider boret 
ned til stedet. Vi skaffer gode videobil-
der opp til riggen, forteller Hanssen.

I andre operasjoner brukes 
ROV-ene til å plassere undervannsin-
stallasjoner på havbunnen, eller drive 
inspeksjon og kontroll av utstyr under 
vann.

ELEKTRIKER.Hanssen anslår at Subsea 
7 har 50-60 ROV-piloter som jobber 
på rigger, på norsk sokkel. Et større an-

tall jobber med det samme på selskap-
ets båter verden rundt.

– Hvordan var din vei inn i denne job-
ben?

- Jeg er utdannet elektriker, og søkte 
jobb i Subsea 7 som ROV-pilot på bak-
grunn av elektrikerkompetansen, for-
teller Hanssen.

Elektrikerfaget er ideelt for arbeid 
med ROV, siden det i stor grad er opp 
til operatørene selv å vedlikeholde og 
reparere fartøyene ute på feltet. 
ROV-ene er proppfulle av elektrisk ut-
styr.

– I starten som ansatt i Subsea 7 ble 
jeg sendt rundt på norsk sokkel, en 
ganske bratt læringskurve. De ferskeste 
av oss ble kalt ut ved behov. Etter et 
halvt år på opplæringskontrakt, fikk jeg 
tilbudet om fast jobb.

– I dag finnes det faktisk en egen ut-
danning, basert på videregående skole, 
som FU-operatør, som kan gi fagbrev, 
forteller Jarl Vegard Hanssen.

Morten Hofstad

http://stedet.vi/
http://l�ringskurve.de/
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FERDIG TIL JUL: Subsea-anlegget på Horvnes har kommet under tak, konstaterer Fredrik Nordnes fr        

GOD KAPASITET: De to traverskranene i verkstedhallen kan til sammen løfte 120 
tonn.

TUNGT VEDLIKEHOLD:Testbassenget er en viktig bestanddel i anlegget, en forut-
setning for tungt vedlikehold på subsea-utstyr.

LAGER: Anlegget får omfattende lagerkapasitet for deler og verktøy.

Subsea-anlegget i Sandnessjøen skal stå klart til bruk for Statoil og BP i løpe   

Første glimt inn  
TIPP TOPP. Før året er omme skal 
Nord-Norges største og mest moderne 
anlegg for arbeid med subsea-utstyr stå 
ferdig på Horvnes i Sandnessjøen. Inn-
til videre har ikke leietakerne Statoil og 
BP sagt så mye om volumet på tjenes-
tene i anlegget, men det er ventet at 
service på subsea-utstyret til Skarv-
feltet (levert av General Electric), og 
Aasta Hansteen (levert av Aker Solu-
tions) skal drives i det nye anlegget.

Foreløpig har Statoil flyttet en egen 

ansatt inn, Fredrik Nordnes fra Sand-
nessjøen. Nordnes har ansvaret og skal 
drifte anlegget på vegne av både Statoil 
og BP, og koordinere aktiviteten mot 
leverandørbedrifter i anlegget.

– Vi får et topp moderne anlegg, 
skreddersydd til formålet, fullt på høy-
de med det beste i landet. Anlegget har 
dessuten gode utvidelsesmuligheter, 
sier Fredrik Nordnes.

TUNGT VEDLIKEHOLD. I verkstedhal-

len bygges et 300 kubikkmeter, åtte 
meter dypt, testbasseng. Et slikt bas-
seng er en viktig bestanddel i et subsea-
anlegg der ambisjonene er å drive med 
tungt vedlikehold. Formålet er å teste 
utstyr mot lekkasjer. I tilknytning til 
bassenget kommer et eksplosjonssikret 
kontrollrom slik at utstyr kan testes 
under høyt trykk.

De to traverskranene under taket 
kan kjøres simultant, slik at samlet løf-
tekapasitet blir 120 tonn.

Entreprenør Torstein Botn fra 
Sandnessjøen har vært nært knyttet til 
utviklingen av baseområdene på Horv-
nes, helt siden starten for fem-seks år 
siden.

Nå er Botn på oppløpssiden med 
den hittil største enkeltkontrakten, 150 
millioner for opparbeiding og tomt på 
subsea-anlegget, sammen med 33 mil-
lioner for ferdigstilling av ytterligere 
uteareal i baseområdet.

– Det har vært artig å gå være med 



9NR 3 – 2015PETRO PULS

            ra Statoil, og entreprenør Torstein Botn. ALLE FOTO: MORTENHOFSTAD

             et av året.

  nenfor dørene
hele veien, jobbe med de fleste gjen-
nom hele verdikjeden fram til virksom-
heten starter opp med aktivitet og ar-
beidsplasser, sier Botn.
Det lokalt baserte firmaet har levert 

både engineering, og totalentreprise på 
subsea-anlegget.

BREDT SAMARBEID. I subsea-prosje-
ktet har Torstein Botn benyttet seg 
stort sett av lokalt baserte leverandører 
fra hele Helgeland. Momek i Mo i 

Rana, Nordland Tak i Mosjøen, sam-
men med Brødrene Dahl, Sandnes-
sjøen Installasjon, og Klimateknikk fra 
Sandnessjøen, har vært blant leveran-
dørene på anlegget
– Jeg vil trekke fram det gode samar-

beidet som har vært mellom Helge-
landsbase som utbygger, og Statoil og 
BP som brukere. Samarbeidsklimaet 
har vært veldig godt og skapende.
– Vi har vært bevisst på å bruke mye 

lokale leveranser. Vi tenker Helgeland i 

ett, der aktører i regionen til sammen 
kan være leveransedyktig. Alternativet 
er at vi mister utvikling hos oss selv. De 
høye kravene til helse- miljø og sikker-
het, sammen med kvalitetssikring, har 
vi godt av, og fungerer utviklende.
– En annen fordel med å benytte lo-

kale leverandører, på alle fag, er hen-
synet til service og vedlikehold i drifts-
fasen. Det vil være lett å kalle inn folk 
når behov måtte oppstå.
– Det er godt å kunne melde at vi er 

på plan i forhold til kvalitet og fram-
drift. Det er vi svært fornøyd med, sier 
Torstein Botn.
– Vi er veldig fornøyd med måten 

Torstein har løst oppdraget. Han har 
vært proaktiv og løsningsorientert, og 
har levert godt på HMS, sier Fredrik 
Nordnes i Statoil.

Morten Hofstad

FAKTA

Kapasitet
�Drøye 7.000 kvadratmeter fordelt på 
kontorer, verkstedhall, tre lagerhaller, 
vaskehall, varmt verksted, laste- og losse-
sone for trailere under tak.
�Verkstedhallen: 70x25 meter, åtte me-
ter dyp testbrønn, to traverskraner på 60 
tonn løftekapasitet hver, 12,5 meter løf-
tehøyde under kroken.
�Totalt område, med uteareal, 24.000 
kvadratmeter.
�Prosjekt til rundt 150 millioner kroner, 
hovedentreprenør for tomt og bygg, Tor-
stein Botn AS. Byggherre: Helgelandsba-
se.
�Leietakere: Statoil og BP, kontrakt med 
Helgelandsbase på 20 års varighet.

http://leveranser.vi/
http://selv.de/
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SAMARBEID PÅ HELGELAND

Tatt inn i det go  

DANNER NETTVERK:Medlemmer av det som var styringsgruppa i Olje- og gassnettverk Helgeland,                          
Brennbakk fra Molab.  

Med fersk Arena-status sikter
leverandørindustrien på Helge-
land mot en større del av 
offshore-kaka.
I juni kunngjorde Innovasjon Norge at 
Olje- og gassnettverk Helgeland blir en 
del av Arena-programmet.

– Hva betyr Arena-statusen?
– Arena er en anerkjent nasjonal sat-

sing på næringsklynger. Deltakelse bi-
drar til å sette Helgeland på kartet og 
tilføre økonomisk og faglig støtte til in-
novasjon og utvikling i en periode på 
tre år. Fokus vil være styrket samarbeid, 
kompetanse, innovasjon og posisjone-
ring, forteller prosjektleder i Kunn-
skapsparken Helgeland, Bjørn Audun 
Risøy.

– All erfaring viser at samarbeid i 
klynger gjør bedriftene mer omstil-
lingsdyktige. Involvering og engasje-
ment fra bedriftene og samarbeid med 
kunnskapsmiljøer er sentralt for å lyk-
kes, ifølge Risøy.

Styrke med klynge
– Betyr Arena-deltakelse konkret at bedrif-
ter kan søke om økonomisk støtte til defi-
nerte tiltak?

– Ja, det blir slik at bedriftene kan 
søke om midler til fellesprosjekter, og 
det er satt av en egen pott til dette. 
Disse skal generere større prosjekter 
som finansieres av andre ordninger, og 
flere av disse er koblet opp til Arena-
klynger.

– Bedriftene på Helgeland har tidlig-
ere i alt for liten grad utnyttet tilgjen-
gelige nasjonale virkemidler til innova-
sjon og utvikling. Arena-status er et 
kvalitetsstempel som gjør det lettere å 
nå gjennom. Det viser all erfaring, og 
andre klynger har i flere tiår hatt goder 
ikke vi på Helgeland har evnet å få. Det 
forutsettes uansett målrettet samarbeid 
mellom bedrifter og med kunnskapsa-
ktører for å vinne frem.

– Hoveddelen av midlene skal bru-
kes til definerte tiltak innenfor fire defi-
nerte fokusområder, sier Risøy, som 
planlegger avspark for Arena-prosje-

ktet på en samling i Brønnøysund 20.-
21. oktober.

Samarbeid, konkurranse
De definerte områdene for samarbeid 
på Helgeland innenfor Arena-progra-
mmet er fabrikasjon, base/logistikk, 
vedlikehold & modifikasjon, og avfalls-
håndtering.

Annbjørg Skjerve er plass-sjef for 
Aker Solutions fabrikasjonsanlegg i 
Sandnessjøen. Hun opplever ikke at be-
drifter, som både kan være konkurren-
ter i enkelte sammenhenger, og samar-
beidspartnere i andre, vil få problemer 
med å jobbe tett i en Arena-klynge.

– Samarbeid på fabrikasjonsområdet 
omfatter Aker Solutions i Sandnes-
sjøen, Westcon Helgeland på Nesna, 
Bilfinger i Mosjøen, Momek i Mo i 
Rana. I noen tilfeller er vi konkurren-
ter, i andre jobber vi sammen. Dette 
kan vi håndtere. Egentlig er slike sam-
arbeidsformer veldig vanlig, et mål for 
å skape utvikling. Men dette krever til-
lit.

– Vi starter med å lære hverandre å 
kjenne. Utveksling av erfaring innenfor 
HMS og ledelse er en naturlig start.

– Kanskje kan vi låne eller kjøpe spe-
sifikke tjenester fra hverandre. Re-
gionen er ikke større enn at man må 
samarbeid, sier Annbjørg Skjerve i Aker 
Solutions.

Morten Hofstad

FAKTA

Dette er Arena
�Arena er ett av tre nivåer i programmet Norwegian Innovation Clusters, som eies i sam-
arbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.
�Nærings- og handelsdepartementet, og Kommunal og regionaldepartementet, finan-
sierer Norwegian Innovation Clusters-programmet med 150 millioner kroner i året.
�Arena er åpent for klyngeprosjekter i alle næringer og regioner. Det tas hvert år inn nye 
klyngeprosjekter basert på åpne utlysninger. Vanlig prosjektperiode i programmet er tre 
år.
�Arena tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljø-
er. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samar-
beid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.
Kilde: Innovasjon Norge

Deltakelse bi-
drar til å sette 

Helgeland på kartet. 
Bjørn Audun Risøy

FAKTA

Dette er Olje- og gas-
sklynge Helgeland
�Representerer 55 leverandørbedrifter, 
forsknings- og utdanningsaktører på Hel-
geland, med totalt rundt 2000 ansatte, 
og en samlet årlig omsetning på rundt 
seks milliarder kroner.
�Styreleder: Charles Lien, Bring. Styre-
medlemmer: Annbjørg Skjerve, Aker 
Solutions Fabrication (Sandnessjøen), 
Tom Eilertsen, Bilfinger Industrial Servi-
ces (Mosjøen), Hans Marius Mastermo, 
Momek Group (Mo i Rana), Øyvind Grøtt-
heim, Torghatten ASA (Brønnøysund), 
Wenche Brennbakk, Molab (Mo i Rana), 
Gry Alsos, Universitetet i Nordland.
�Prosjektleder: Bjørn Audun Risøy, dag-
lig leder i Kunnskapsparken Helgeland 
AS
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    ode selskap

           , fra venstre prosjektleder Bjørn Audun Risøy, Per Inge Hestetræet fra Bilfinger Industrial Services, Annbjørg Skjerve fra Aker Solutions, Charles Lien fra Bring Cargo, og Wenche 
   FOTO: MORTENHOFSTAD
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SAMARBEID PÅ HELGELAND

FORVENTER MER:Ole Martin Riesto 
skal fra 1. oktober flytte inn hos kunden 
Asco på Horvnes.

Vil gjøre mer
i Sandnessjøen

VARETAXI:Sjåfør Trond Slettbakk (t.v.) og Ole Martin Riesto sørger for vareflyten i AEO Helgeland. FOTO: MORTENHOFSTAD

Industrivarehus 
ser muligheter 
på Helgeland.

LEDER OPPSTART:Sølvi Kristoffersen leder det foreløpige styret av NPF Helge-
land. FOTO: BRØNNØYSUNDS AVIS

Starter NPF Helgeland
Norsk Petroleumsforening 
avd. Helgeland er under eta-
blering, det 14. lokallaget i 
NPF.

FAKTA

Dette er AEO
�Albert E. Olsen (AEO) er et landsdekkende industrivarehus, som leverer drift og vedlike-
holdsprodukter til profesjonelle kunder i privat og offentlig sektor.
�Konsernet, som har hovedkontor i Trondheim, ble stiftet i 1902, og omsatte i 2014 for 
510 millioner kroner, og har rundt 200 ansatte.
�Fjerde generasjon eier og driver selskapet.

AEO Nordland har 48 ansatte, og har 
vært en del av Olje- og gassklynge Hel-
geland siden denne ble etablert i 2011.

1. oktober flytter avdelingen i Sand-
nessjøen fra Petro Næringshage til 
Asco, og arrangerer i den forbindelse ei 
minimesse for å demonstrere ITF (In-
tegrert forsyningstjeneste) med lager 
hos kunden.

Vareflyt
AEO leverer containerløsninger, tryk-
king i eget trykkeri, kontroll og 
resertifisering av løfteutstyr, tegning og 
montering av bilinnredning, kontroll 
av fallsikring, og arrangerer kurs.

– Vi har mange konkurrenter, men 
vår styrke er medarbeiderne. De er sær-
deles kompetente og kjenner kundene 
godt. De kjenner behovene i markedet, 
sier administrerende direktør, Kirsti A. 
Østbergh.

I tillegg til avdelingene Mo i Rana 
og Mosjøen, har AEO en egen mann i 
Sandnessjøen, som koordinerer akti-
viteten.

– Vi har to ukentlige vareleveranser, 
og min oppgave er å koordinere vare-
flyten. Det kan være forbruksmateriell, 
verktøy, utstyr til kapping og sliping, 
eller arbeidsklær, forteller Ole Martin 
Riesto.

Forventer mer
Foruten base-miljøet i Sandnessjøen er 
de største kundene innenfor bygg, me-
kanisk industri, og havbruk.

– Vi forventer større volum når 
driften av subsea-anlegget i Sandnes-

sjøen kommer i gang, sier Riesto.

�AEO har etablert et sentrallager i 
Oslo, som leverer varer over hele lan-
det.

Morten Hofstad

Et interimstyre, sammen med pro-
sjektleder Odd Eriksen, jobber for 
tiden med å utarbeide rammer og inn-
hold for foreningens arbeid som skal 
legges fram for årsmøtet i januar.

Styreleder er Sølvi Kristoffersen, 
havnesjef i Brønnøysund. Andre styre-
medlemmer er Wenche Brennbakk, 
markedssjef i Molab AS, Jan Sandbu-

kt, leder av Sentrum Næringshage AS, 
Torger Lofthus, daglig leder i Lofthus 
AS, Stig-Gøran Olsen, kommunal- og 
næringssjef i Alstahaug kommune.

Foreningen tar mål av seg til å bli et 
felles forum for faglig virksomhet og 
utvikling innenfor petroleumsvirk-
somheten i regionen. De ønsker å 
være et forum for informasjon og kon-
takt mellom medlemmer i regionen, 
som kan drive informasjon om petro-
leumsvirksomheten i regionen, og 
samarbeide med andre organisasjoner 
i regionen når det tjener NPFs faglige 
virksomhet.

Foreningen er medlemsbasert, og 
vil åpne tilgang til aktuelle fagmiljø og 

nettverk gjennom å delta på arrang-
erte møteplasser og aktiviteter.

http://medarbeiderne.de/
http://godt.de/
http://regionen.de/
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TO I UKA: GODSTOG FRA CargoNet stopper igjen i Mosjøen. FOTO: SNORRE NICOLAISEN

Toget stopper igjen
Fra slutten av august stopper 
godstogene til CargoNet igjen i 
Mosjøen.
Med direktetog tur-retur Trondheim, 
med transittmuligheter til og fra de 
andre terminalene i CargoNets nett-
verk, ser næringslivet i Mosjøen også 
mulighetene åpne seg for overgang til 
skip, og offshore-virksomhet.

– Togtilbudet er i første omgang ret-
tet inn i mot vareeiere i Mosjøen, indu-
striproduksjon og avfall for eksport. 

Det er en målsetning om at godsgrun-
nlaget etter hvert kan gi grunnlag for to 
ukentlige togavganger, forteller Snorre 
Nicolaisen i Mosjøen Næringsselskap.

Mål om daglig
Hvis dette blir en suksess, og etterspør-
selen øker, jobbes det for daglige av-
ganger fra og til Mosjøen. Tilbudet vil 

være et miljøvennlig intermodalt tilbud 
for trailere, vekselbeholdere og tank- 
og sjøcontainere, ifølge Nicolaisen.

Terminalen i Mosjøen har investert i 
ny Reach Stacker, ny sidelaster, og en 
generell oppgradering av terminalom-
råde. Det er også investert i ny 100 
tonns containerkran i Mosjøen Havn, 
og Mosjøen Industriterminal (MIT) 
tilbyr 24/7 i forbindelse med håndte-
ring av gods både på havna og jernba-
neterminalen.

Tog og båt
– Mosjøen er geografisk nært oljebasen 
i Sandnessjøen, som forventes å få en 
økende aktivitet i årene fremover. Tra-

nsporttiden mellom Mosjøen og Sand-
nessjøen er også vesentlig forbedret 
etter at det er bygd ny vei og tuneller på 
strekningen, noe som kan være med på 
gjøre togtilbud til Mosjøen mer aktuelt 
også for last til ytre Helgeland, mener 
Nicolaisen.

Den allerede etablerte containerru-
ten med båt mellom Mosjøen og Rot-
terdam, med ukentlige avganger, ska-
per et utgangpunkt for samspill mellom 
tog og båt, og kunder både nasjonalt og 
internasjonalt, ifølge planene til Mosjø-
en Næringsselskap.

Morten Hofstad

SAMARBEID PÅ HELGELAND



14 NR 3 – 2015 PETRO PULS

EN GLOBAL ENERGIBANK 
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SAMARBEID PÅ HELGELAND

Fornøyd med leveranse

PROSJEKTLEDELSEN:Fra venstre: Øy-
stein Barth-Heyerdahl, Ole-Martin Ne-
rdal og Jack Edvardsen. 

FOTO: ARNE EDVARDSEN

Helgeland V&M fikk ansvaret 
med sugeankrene fra Momek 
til Aasta Hansteen-feltet.

– Statoil er meget godt fornøyd med le-
veransen av sugeankrene fra Momek. 
De ble levert til avtalt tid og kostnad og 
alle krav til kvalitet var oppfylt. Vi øns-
ker å gi full honnør til Momek for solid 
gjennomføring av denne jobben for 
Aasta Hansteen-prosjektet.

– Vi opplever at aktørene på Helge-
land samarbeider tett og godt for å 
sikre at leveransene holder mål og det 
viser samtidig at industrien på Helge-
land er konkurransedyktig med hensyn 
til leveranser til olje- og gassvirksom-
heten, sier prosjektleder for Aasta Han-
steen i Statoil, Torolf Christensen til 
Helgelands Blad.

Daglig leder i Helgeland V&M, Øy-
stein Barth-Heyerdahl, har hatt travle 

sommeruker med oppdraget på Mo, 
som formelt har vært en leveranse til 
sjøentreprenøren Subsea 7.

– Vi fikk nå anledning til å vise at vi 
virkelig er et Helgeland V&M, da flere 
selskaper på Helgeland fikk delta i 
dette prosjektet, blant annet, Miras AS, 
Glør AS, Bilfinger AS, Svetek AS, Aker 
Solutions AS, IKM AS, Motest AS og 
Provide Maritime as, og kranselskapet 
HKV.

– Vi har også fått fantastisk god ser-
vice fra Helgeland Kraft, som stilte opp 
på kort varsel i helg og ferietid med 
strømgenerator.

Morten Hofstad

http://dnb.no/bedrift
http://oppfylt.vi/
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KOMMER MER:Rørleggingsfartøyet Solitaire på Alstenfjorden utenfor Sandnessjøen, med rørlager på baseanlegget Horvnes. FOTO: STEINBJØRNMENTZONI

Størst i nord
Petro har langt igjen for å bli 
større enn laks, men veksten 
kommer med flere felt i drift.
Rapporten Levert 2014, som lages av 
Kunnskapsparken i Bodø, konkluderer 
at fjoråret ga ny rekord i nord med le-
veranser til petro-næringen fra de tre 
nordfylkene for til sammen 5,6 milliar-
der kroner.

Nordland
Halvparten av omsetningen fra 
offshore-leveranser i Nord-Norge kom 
i fjor fra Nordland (2,8 milliarder kro-
ner). Det største enkeltpunktet var 
Hammerfest (1,83 milliarder kroner), 
som ga en knapp ledelse til de fire 
byene på Helgeland (1,6 milliarder).

En interessant sammenligning er 
omsetningen i de to største laksebedri-
ftene på Helgeland, Marine Harvest 
(region nord) og Nova Sea. Bare disse 
to, blant mange havbruksaktører, om-
satte i fjor til sammen for fire milliarder 
kroner, ifølge regnskap og pressemel-
ding.

Petro-industrien har med andre ord 
langt å gå før den vokser seg større og 
viktigere for sysselsetting og bosetting i 
nord, enn laksen.

Fra tre til seks
Men utsiktene til framtidig petro-vekst 
er lovende, og definert av at antall felt-
senter i drift vil øke fra tre (Skarv, Nor-
ne, Snøhvit) til seks (kommer: Aasta 
Hansteen, Goliat, Johan Castberg).

Interesseorganisasjonen Petro Arctic 
jobber ut fra en målsetting om at 
offshore-leveranser fra nordfylkene 

skal passere 10 milliarder kroner i 
2020.

– Vi er strålende fornøyd med at 
våre medlemsbedrifter viser konkur-
ransekraft og setter omsetningsrekord-
er i et krevende marked og i tøffere 
tider. Flere bedrifter levere nå til store 
industriprosjekter som Statoil sitt Aasta 
Hansteen og Goliatfelt til Eni Norge 
som kommer i drift senere i år, sier 
direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver.

– Nye områder er blitt åpnet i nord, 
og i Barentshavet sørøst står verdens 
oljeselskaper i kø for å sikre seg attrak-
tive lisenser, ifølge Giæver.

Ned i år
Selv om det uttrykkes optimisme, ven-
ter likevel aktørene rundt 13 prosent 
lavere omsetning i 2015 sammenlignet 
med fjoråret, ifølge rapporten.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå 
var 1.371 personer fra Nord-Norge 
sysselsatt med utvinning av olje og gass 
i 2014 (Nordland – 431, Troms – 466, 
Finnmark – 474).

Antall årsverk forbundet med leve-
ranser gjennom fjoråret var 2.733, 
ifølge rapporten.

Morten Hofstad

Vi er strålende 
fornøyd med at 

våre medlemsbedrif-
ter viser konkurranse-
kraft.
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SOKKELEN UTENFO  

UNDERVEIS:Subsea-basen på Horvnes i Sandnessjøen vokser opp. FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

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.
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 OR NORDLAND
KOMMER:Plattformen til Aasta Han-
steen feltet er en konstruksjon av 
Spar-typen, den første i sitt slag på 
norsk sokkel. Her under bygging i Korea. 

FOTO: STATOIL

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

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: MARIANNVATNE

KART: KARSTEIN ARNTSEN
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HOVEDVEI FRA NORD:Rørledningen Polarled blir en ny hovedtransportåre for 
gass gjennom Norskehavet. FOTO: WINTERSHALL

FAKTA

Dette er Polarled
�420 kilometer lang, 36 tommer, kapasitet: opp til 70 millioner standard kubikkmeter 
gass per dag.
�Produksjon: Rør fra Japan, korrosjonsbelegg fra Malaysia, betongbelegg og utskiping: 
Mo i Rana.
�Opprinnelig budsjett: 25 milliarder kroner, men ligger an til å bli vesentlig billigere.
�Partnere: Statoil, Petoro, OMV, Shell, TOTAL, DEA Norge, ConocoPhillips, Edison, Mae-
rsk Oil, GDF SUEZ, Wintershall.

SVEISES SAMMEN:Rørdelene, som har blitt dekket med betong på Mo i Rana, ble 
sveist sammen til en 482 kilometer lang sammenhengende rørledning om bord på 
Solitaire. Hvert sjette minutt gikk en rørlengde ut akter. FOTO: ALLSEAS

FEST:Røret som markerer hvor Polarled krysset polarsirkelen ble lagt på havbunnen klokka 05.04 fre                         
  

MÅL:Dette 30 meter lange endestykket til rørledningen Polarled veier 230 tonn, 
blant de tyngste løft som har skjedd over kai i Sandnessjøen, ble plassert ut på hav-
bunnen tidligere i sommer. 

Prutet ned   
Tre milliarder spart på byggingen av rek  
MOT MÅL. Når dette bladet leses er 
rørledningen Polarled trolig plassert i 
sin helhet på havbunnen i Norskehavet, 
den hittil største og dypeste i sitt slag i 
verden. 420 kilometer fra startpunktet 
på Ormen Lange-terminalen i Aukra, 
skal siste rørlengde legges på 1.260 me-
ters dyp vest av Røst i løpet av septem-

ber. Rørleggingen skal ha gått knirke-
fritt i hele sommer, med lite væravbru-
dd, fra det enorme rørleggingsfartøyet 
Solitaire.

Allerede i god tid før målpassering 
begynte oppløftende meldinger å kom-
me fra operatøren for rørledningen, 
Statoil.
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             edag 21. august. I forgrunnen fra venstre: Johannes C. Irgens, Statoil vessel representative, Keith Hassage, Allseas superintendent, Sijmen van der Plicht, Allseas vessel master. 
FOTO: LARS CHR. HENRICHSEN/STATOIL

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE���

 d prisen 30 prosent
      kord-rørledningen Polarled.

Blant annet mer enn antyder Statoil 
at prosjektet, som ble budsjettert til å 
koste 11,1 milliarder kroner, vil lande 
på en endelig prislapp rundt 7,5 milli-
arder. Det tilsvarer et priskutt på rundt 
30 prosent.

SYNERGI OG STÅLPRIS.Med økende 

kriseforståelse i leverandørnæringen, 
kan Statoil ha dratt nytte av voksende 
«pricing power». Men nøyaktig hvor-
dan Statoil har oppnådd denne kost-
nadsbesparelsen vil de ikke snakke vel-
dig detaljert om.

Men noe får vi vite:
�Alle kontrakter på Polarled-prosje-

ktet ble inngått før nedturen i offshore-
næringen startet.
�To hovedfaktorer har spilt inn for li-
kevel å lykkes med priskuttet; en ko-
ntraktstrategi som gikk på å inngå avta-
ler for flere prosjekter samtidig, skapte 
kostnadssynergier prosjektene imel-
lom. For det andre falt stålprisene bety-

delig lavere enn Statoil hadde forven-
tet.
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FAKTA

Dette er Solitaire
�Spesialfartøy for legging av undersjø-
iske rørledninger.
�Bygd som bulkfartøy i 1972, ombygd til 
rørlegging i 1986. Veier 127.435 tonn, 
300 meter lang (pluss 150 meter rampe 
til rørlegging), 41 meter bred. Antall 
mannskap på Polarled-prosjektet: 410.
�Drives av det nederlandske rederiet Al-
lseas Group.

���FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

MEKTIG SYN:Solitaire og støttefartøyene lyste opp Alstenfjorden i slutten av august.   

PÅ FELTET:Solitaire i arbeid vest av Helgeland med rørledningen Polarled. 
FOTO: EVA SLEIRE, STATOIL

STORT SAMFUNN: I overkant av 400 personer har stått om bord på Solitaire i 
Polarled-prosjektet. Mannskapsbytter skjer med helikopter. FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

START:Landanlegget i Aukra utenfor Molde bygges ut for å ta imot gassen fra 
Aasta Hansteen gjennom Polarled. FOTO: KVÆRNER

Vi har en reparasjonsrate på      
– Kostnadskuttet skyldes god planleg-
ging, god markedskunnskap, og god 
gjennomføring. Basert på dette har vi 
også kunnet treffe markedet med hen-
syn til kapasitet og pris, sier Alfred Øi-
jord, som har vært prosjektleder i Stat-
oil for Polarled-prosjektet.

HEKTISK PÅ FELTET. Etter et besøk ute 
på feltet beskrev Statoil selv stemning-
en ute i havet: Om bord på Solitaire 
jobbes det døgnet rundt. Det tar om lag 

halvannen time fra et rør løftes om 
bord og går inn i produksjonen, til det 
har blitt en del av den stadig voksende 
Polarled-rørledningen. Om bord er 
410 personer, blant dem to selskapsre-
presentanter fra Statoil og åtte per-
soner fra DNV GL, som også går dø-
gnskift.

I et kontrollrom akter sitter Max Mi-
sund og stirrer på en skjerm. Omtrent 
hvert sjette minutt får han overført re-
sultatet av den automatiske ultralydi-
nspeksjonen som utføres i skipets indre. 
Det er svært god kvalitet på sveisingen, 

forteller han:
– Nå har vi sjekket over 14.000 svei-

ser og har en reparasjonsrate på 0,6 
prosent. Det er veldig bra, mener Mi-
sund.

– Å legge flere hundre kilometer 
nesten uten væravbrudd er veldig uvan-
lig. Det kan være greit med en liten 
pause for å få gjort nødvendig vedlike-
hold på leggeutstyret, og ikke minst for 
å la mannskapet få en liten pust i bak-
ken før rørleggingen ferdigstilles på 
dypt vann, forteller Arne Fosse i en 
pressemelding.
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           FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

    å 0,6 prosent. Det er veldig bra.
TIL LAND. I sommer har flere fraktefa-
rtøyer skipet ut rør, belagt med betong, 
fra Wasco-anlegget i Mo i Rana til fel-
tet. 25. august passerte en gassrørled-
ning Polarsirkelen for første gang, en 
begivenhet som ble grundig markert 
om bord på Solitaire.

I slutten av august kom Solitaire inn 
på Alstenfjorden utenfor Sandnessjøen 
for å bunkre og forberede siste legg av 
rørledningen. I løpet av de siste 36 kilo-
meter med rør, stuper røret ned fra 
rundt 4-500 meter, til 1.260 meter.

Før turen inn til Sandnessjøen star-

tet, ble rørledningen plugget i enden, 
og senket ned på havbunnen, helt på 
kanten der sokkelen begynner stupet 
ned mot dypet. Når Solitaire retur-
nerer til feltet, blir rør-enden hentet 
opp igjen, og sveisingen med nye rø-
rdeler skal gjenopptas.

Årsaken til at giganten kom helt inn i 
lukket farvann var behovet for helt 
rolig hav mens reparasjonsarbeid pågår. 
Den nær hundre meter lastearmen i 
hekken på skipet er utstyrt med svære 
ruller der de sammensveiste rørdelene 
går ut i sjøen. Disse rullene ble skiftet 

ut etter slitasje. Reparasjonen gjøres 
med kranskip, og da tåles ikke hiv i 
tunge løft.

Solitaire hadde et mannskap på 405 
mann om bord da de stakk til sjøs igjen, 
som kommer fra til sammen ni ulike 
nasjoner.

NY MOTORVEI.Polarled skal frakte 
gass fra Aasta Hansteen-feltet når pro-
duksjonen etter planen skal starte høs-
ten 2017. Røret er dessuten utstyrt med 
flere koblingspunkter gjennom Nors-
kehavet, der andre feltsenter kan få 

transportkapasitet.
– Vi har installert seks tilknytnings-

punkter, kall det framtidige påkjørsler 
til den nye motorveien for gass. Med 
Polarled åpner vi for eksport av gass til 
Europa fra et helt nytt område, og med 
infrastrukturen på plass vil det også bli 
mer attraktivt å lete i nærområdet sier 
Håkon Ivarjord oppdragsleder for Po-
larled Utviklingsprosjekt i melding fra 
Statoil.

Morten Hofstad
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FAKTA

Dette er Score
� Internasjonal servicebedrift fra Skott-
land, som har avdelinger i Norge på Ran-
daberg, med verksted og lager i Sandnes-
sjøen.
�Spesialister på service og vedlikehold 
av ventiler og turbiner.
�Score signerte nylig en internasjonal 
rammekontrakt med BP på 10 års varig-
het.

Trenger støtte
til lærlinger

VENTIL-BEDRIFT:Snorre Sørensen (t.h.) tok opp behovet for bedre lærling-støtte med olje- og energiminister Tord Lien. 
FOTO: MORTENHOFSTAD

Snorre Sørensen og Score AS i 
Sandnessjøen oppfordrer re-
gjeringen til å øke støtten til 
lærlinger.

IKKE SKRINLAGT:Veidnes ligger vak-
kert til ved Sarnesfjorden. Ilandføri-
ngsanlegget vil, når det er ferdig, 
strekke seg fra ytterkanten av neset til 
brofestet i strandkanten. 

FOTO: ELISABETH JOHNSEN

Framgang for
Johan Castberg

NY TEKNIKK:Åsgardfeltet på Halten-
banken. FOTO: ØYVINDHAGEN, STATOIL

Fant løsning for tett fjell

LANG OPPLÆRING.Den høyt spesiali-
serte bedriften har 19 ansatte, der 
mange har fått opplæring i bedriften, 
og gjennom lærlingordningen. Særlig i 
en fase der bransjen sier opp folk, men 
likevel har behov for kvalifisering av ar-
beidstakere, bør bidragene til å ta inn 
lærlinger økes, fikk politikerne høre.

– Vi får bare rundt tretti tusen kro-
ner i støtte for å ta inn en lærling. Dette 
beløpet bør økes kraftig. Vi trenger 
drahjelp, understreker daglig leder 
Snorre Sørensen, da han fikk besøk av 
olje- og energiminister Tord Lien.

– Helt enig, derfor har vi økt tilskud-
dene til lærlinger siden vi tok over, sa 
statsråd Tord Lien, som understreket 
at både stat, fylker, og bedrifter har an-
svar for å få lærlingordningene til å 
fungere.

Sørensens regnestykke for lærling-
ene er et tilskudd på 127.000 kroner, 
fordelt på to år. Halvparten går til 
tverrfaglig opplæringskontor, som Sø-
rensen understreker «gjør en fantastisk 
jobb». Gjenværende tilskudd til be-
driften er 31.750 kroner per år, per lær-
ling.

– Hvis det ikke er folk tilgjengelig 
når markedet snur opp, vil kostnadene 
gå amok igjen. Dette krever påfyll av 
ungdom, sier Tord Lien.

SAMARBEID PÅ HELGELAND.Score 
AS, som er del av et konsern med ho-
vedkontor i Skotland, jobber med ved-
likehold, kontroll, og service på ven-
tiler. Skarv-skipet har alene rundt 
20.000 ventiler av mange slag. Ventiler 
tar lang tid å produsere. Derfor har 
Score omfattende lagerhold, i tilfelle 
noe skulle ryke. I anlegget på Horvnes 
ligger ventiler verdt 60 millioner kro-
ner på lager, fortalte Sørensen.

– Ventiler er mer «hi-tech» enn man 
skulle tro, fortalte han.

– Vi er flinke til å spille hverandre 
gode, her på Helgeland. Regionen har 

et bredt industrimiljø. Dette så Score, 
og var en direkte årsak til at de etab-
lerte seg her. Vi bruker for eksempel 
Momek når det er behov for maskiner-
ing.

– Industrihistorien er en av årsakene 
til at Helgeland har klart å ta tak i 
denne næringen, sa Tord Lien.

Lokalt har det stadig blitt påpekt at 
enkelte mindre operatørselskap ikke 
benytter basene på Helgeland når de 
driver leteboring, men henter både ba-
setjenester og helikopter fra Kristian-
sund.

– Jeg mener selskapene selv må av-

gjøre hva som gir dem best konkur-
ransekraft, slike ting kan vi ikke detalj-
styre. Det jeg kan gjøre er å fortelle at 
BP har vært fantastisk, eksemplarisk i 
forhold til å mobilisere ressurser lokalt. 
Statoil har vært flinke til å følge i BPs 
spor, sier Lien.

SKAL OPP. – Vil regjeringen bidra øko-
nomisk for å holde investeringsnivået på 
sokkelen oppe?

– Det er viktig med et forutsigbart 
skattesystem. Vi har i dag en risikode-
ling mellom staten og selskapene, som 
vi har tjent godt på. Sånn sett er best å 

sitte stille i forhold til rammevilkår.
– Hva er dine forventninger til fram-

tidig oljepris?
– Vi kan ikke vente, tro, og håpe på 

at oljeprisen kommer tilbake til 115 
dollar. Men det vi kan slå fast er at dag-
ens pris ikke er bærekraftig. Prisen vil 
gå opp. I påvente av at det skal skje kan 
vi gjøre to ting; sitte på ræva, eller 
bruke tiden til å få kostnadene ned, sier 
olje- og energiminister Tord Lien.

Morten Hofstad

Statoil tar sikte på å ha klar en utbyggings-
løsning for Johan Castberg-feltet utenfor 
Nordkapp i løpet av våren 2016. Prosjektet 
har fortsatt ikke utelukket en landterminal 
på Veidnes i Nordkapp, men rørledning fra 
feltet er ikke lenger aktuelt, ifølge iFinnma-
rk.
Oljefeltet tegner til å bli en omfattende 

subsea-utbygging, med en flytende pro-
duksjonsenhet, som avlastes med tankskip 
til lagerterminal på land.

Statoil mener utbyggingsløsningen for 
Smørbukk Sør Extension ved Åsgard uten-
for Namsos kan brukes på andre felt som 
sliter med tette bergarter.
Statoil sammenligner fjellet på feltet i 

spennet fra en murstein som er rimelig 
porøs, til å presse olje ut av en tett bade-
romsflis.
– Dette har vært en utfordring i verdens-

klasse. Svært få offshoreprosjekter har blitt 
utviklet med så tette reservoarer under 
normalt trykk, sier oppdragsleder Ove 
Andre Pettersen.
Hovedløsningen for slike tette forma-

sjoner er å bore lange horisontale reser-
voarseksjoner, ifølge Statoil.

http://kraftig.vi/
http://her.vi/
http://skattesystem.vi/
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FORNØYD: Kjell Are Vassmyr, Aker 
Solutions. FOTO: KJELL ARE VASSMYR

Babyboom
i Aker Solution
– 20 prosent av våre ansatte i Sandnes-
sjøen ble småbarnsforeldre i fjor. Jeg vet 
ikke om noe bedre tegn på ringvirkninger, 
sier sjef Nord-Norge i Aker Solutions, Kjell 
Are Vassmyr.

Selskapet har for tiden 110 ansatte i 
Sandnessjøen, og mange av disse er unge i 
etableringsfasen.

– Kortreiste operatører, kortrist fabrika-
sjon, kortreist engineering handler om å 
være tett på kundene. Sammen med lokal 
innkjøpsorganisasjon, som er ganske vik-
tig, betjener vi våre kunder. For oss så 
lønner deg seg å gjennomføre ting re-
gionalt. Det er veldig effektiv, så lenge 
man finner de rette folkene. Det har vi jam-
men fått til her i Sandnessjøen, sier Vas-
smyr.

PÅ GANG: Hugo Svendsen, NorLense 
AS. FOTO: ROLF ZIMMERMANN

Utvikler ny lense
NorLense i Fiskebøl tester ut en ny trål-li-
gnende oljevernlense.

– Den er som et kinderegg; tre-i-en-løs-
ning som samler, konsentrerer og lagrer 
oljen i en og samme operasjon. Det er en-
kelt å skifte til ny pose fra sjøen eller fra far-
tøyet. Her er automatisk luftfylling på ut-
styret som krever minimalt personell og er 
lett å sette ut, sier Hugo Svendsen til Lofot-
posten.

– Det som kanskje er mest spesielt er at 
vi har sterkt fokus på kyst og strand. Ut-
sleppet skjer i kystnære områder, og ope-
ratøren trenger ikke å ta oljen opp i båt, og 
velger heller å slepe posen inn til land hvor 
den blir tatt hånd om, sier prosjektlederen.
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FAKTA

Sontum
�Sontum Fire & Safety AS er en del av 
Align-konsernet som gjennom fem sel-
skaper leverer teknisk sikkerhet til den in-
ternasjonale olje og gass industrien.
�Somtum omsatte i fjor for 95 millioner 
kroner, og har 46 ansatte. Hovedkontor 
på Ågotnes utenfor Bergen, avdelinger i 
Stavanger og Sandnessjøen.
�Align-konsernet leverer; Pumpe sys-
temer, Brann tekniske systemer, Brann & 
Gass Systemer, samt FEED/Modifikasjons 
løsninger innenfor Teknisk Sikkerhet 
gjennom sine datterselskaper.

MER Å GJØRE: Bent-Are Walther leder Sontums avdeling i Sandnessjøen. FOTO: MORTEN HOFSTAD

SERVICE: Et typisk service-oppdrag kan være å drive klassing på alle brannslukki-
ngsapparatene på Norne-skipet.

LUFT: Bent-Are Walther tester gassmasker til Norne-skipet.

Sontum Fire & Safety AS forven-
ter vekst i nord gjennom millia-
rd-avtale med Statoil.

Sikret
seg Statoil
Sontum signerte i sommer en ramme-
kontrakt med Statoil på leveranser av 
brannteknisk utstyr på alle Statoil-
installasjoner offshore, og alle landan-
legg i Norge. Sontum anslår en årlig 
omsetning i kontrakten på rundt 90 
millioner, i fem år med rett til forleng-
else på ytterligere seks år.

Offshore og land
Milliard-avtalen vil medføre økt akti-
vitet for Sontum-avdelingen i Sandnes-
sjøen, ifølge Audun Hellesøy, admini-
strerende direktør i Sontum.

– Vi kommer til å trenge mekanikere 
og folk innenfor automasjon som skal 
jobbe både offshore og på land, sier 
Hellesøy.

Hellesøy vurderer også om dagens 
verkstedlokaler på Sandnes er store nok 
for det han mener kommer.

– Vi vil bruke Sandnessjøen som 
base for den ekspansjonen som kom-
mer videre nordover gjennom denne 
kontrakten, sier Hellesøy.

Bent-Are Walther leder aktiviteten i 
Sandnessjøen. Verkstedlokalet på 

Horvnes er fylt av store gassflasker, 
mindre brannslukkingsapparater, og 
testutstyr.

Norne
Et typisk oppdrag for avdelingen har 
vært å gjennomføre ti års klassing på 
inergen-anlegg (gass slukking), og 
rundt 450 brannslukkingsapparater på 
Norne-skipet. Et annet oppdrag for 

samme offshore-installasjon har vært å 
teste alle pusteluft-systemer om bord. 
Nå kommer også landanlegget på 
Melkøya i Hammerfest inn i porteføl-
jen til Walther.

– Vi skal jobbe med alle installasjon-
er Statoil har, både offshore og på land. 
Dette vil ta tid å rulle ut, men vi ser 
behov for oppbemanning, sier Wal-
ther.
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Vil investere mellom to og fire milliarder kroner i ny oljeterminal.

Tenker stort i Kirkenes

OVER GRENSEN:Et fartøy fra russiske Sovcomflot ved kai i Kirkenes. FOTO: SERGEY SUROVTSEV

Norterminal AS utvikler logistikkløs-
ninger for råolje og oljerelaterte pro-
dukter som trenger mellomlagring og 
omlasting før de skipes videre med 
større skip til markedet.

Selskapet jobber med en ny terminal 
i Korsfjorden på Gamneset utenfor 
Kirkenes i Sør-Varanger, og tar sikte 
på å investere 2-4 milliarder kroner i en 
terminal som kan lagre inntil 700.000 
kubikkmeter råolje.

Mangler mye
– I dag er det ikke infrastruktur eller in-
dustri i det østlige Barentshavet, verken 
i Norge eller Russland som kan opti-
malisere eksisterende russisk oljeeks-
port. Kirkenes med sin geografiske 
plassering, gunstige værforhold og inf-
rastruktur, er meget godt posisjonert til 
å være et senter for oljelogistikk, off-
shorebaser, hovedhavn for offshorefo-
rsyninger og tjenester, og for å produ-
sere utstyr for det man tror blir en vok-
sende oljeaktivitet, sier Jacob B. Stolt-
Nielsen, CEO i Norterminal AS.

Nye krav
Miljødirektoratet har tidligere krevd 
stans i oljeomlasting utenfor Kirkenes.

– Direktoratets oppgave er å påse at 
alle aktører opererer med meget goder 
rutiner, klare avbruddskriterier og den 
beste mulige beredskapen for å be-
skytte miljøet i Norge, hvis noe skulle 
skje, sier Jacob B. Stolt-Nielsen.

Norterminal AS har over de siste 
månedene vært igjennom en prosess 
med Miljødirektoratet der krav har 

blitt definert, løsningene er funnet, og 
avvikene lukket.

– Dette har tatt noe tid, og fått en 
del mediaoppmerksomhet, fordi vi har 
sammen blitt enige om til dels helt ny-
utviklede definisjoner og løsninger. Vi 
vil alltid arbeide med å forbedre bered-
skapen, rutinene, og etablere bedre løs-
ninger sammen med Miljødirektoratet, 
DSB, og Kystverket. Dette er en konti-
nuerlig prosess, sier Jacob B. Stolt-Nie-
lsen.

Pålegg
Miljødirektoratet har pålagt Nortermi-
nal å gjennomføre beredskapsøvelser.

– Vi tar også til etterretning at virk-
somheten nå har fastsatt konkrete 
avbruddskriterier ved is i fjorden, men 
vi er usikre på om det under de 
beskrevne forhold er mulig å etterleve 
ytelseskravene i beredskapen slik det er 
stilt krav om i tillatelsen, sier Rune An-
dersen, sjefingeniør, seksjon for pro-
duktkontroll i Miljødirektoratet.

�Terminalen skal ifølge planene be-
mannes av minst 65, kanskje opp mot 
120 heltidsansatte. Det er planlagt an-
leggsstart i 2016, med operativ drift fra 
2018/2019.
�Løsningen med en landterminal vil 
redusere risikoen ved omlasting bety-
delig. Terminalen vil ha kapasitet med 
taubåter og utstyr for oljevern, som vil 
være tilgjengelig for hele regionen.

Sergei Surovtsev

http://l�sninger.vi/
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HEKKEN:Skarv FPSO ble registrert i NIS-NOR med hjemsted Sandnessjøen før skipet ble slept ut på feltet. 
FOTO: MORTENHOFSTAD

BP vil
droppe
flagg
– Overføring til Petroleumsregi-
steret har administrative for-
deler for eierne.

Produksjonsskipet Skarv FPSO ble re-
gistrert i NIS-NOR skipsregister 29. 
november 2010, med hjemsted Sand-
nessjøen. Skipets klasseselskap er Det 
norske veritas, ifølge registerdata fra 
Sjøfartsdirektoratet.

Til Petro-registeret
Produksjonen av olje og gass på Skarv 
ble startet opp ved inngangen til 2014. 
Nå jobber operatørselskapet BP Norge 
med planer om at Skarv FPSO kan bli 
flyttet fra NIS-NOR-registeret.

– Vi vurderer om flagget på Skarv-
skipet skal fjernes, ved å stryke Skarv i 
Skipsregisteret, til innmelding i Petro-
leumsregisteret, opplyser direktør for 
informasjon og samfunnskontakt i BP 
Norge, Olav Fjellsaa til Petro Puls.

Petroleumsregisteret, som er et re-
gister for utvinningstillatelser på norsk 
sokkel, legger til rette for at hele ut-
vinningstillatelsen kan pantsettes under 
ett, eller at en av rettighetshaverne kan 
pantsette sin andel av utvinningstillat-
elsen som sikkerhet for lånefinansie-
ring, ifølge Oljedirektoratet.

– Dobbeltarbeid
Fjellsaa peker på andre hensyn enn 
kapital-effektivitet hos operatørsel-
skapet BP Norge, eller lisenspartnere i 
Skarv, for grepene som er til vurdering.

– BP har identifisert potensielle for-
deler med dette, spesielt med tanke på 
forenkling og effektivisering. Vi er av 
den oppfatning at registreringen i 
skipsregisteret på enkelte områder 
fører til dobbeltarbeid, fordi vår orga-
nisasjon må forholde seg til både Sjø-
fartsdirektoratet og Petroleumstilsynet, 
ifølge Fjellsaa.

– Vil endret registeroppføring få konse-
kvenser for det faste mannskapet ombord 
på Skarv FPSO?

– Dette får ingen konsekvenser for 
bemanningen, ifølge Olav Fjellsaa.

Morten Hofstad

BOM VED SKARV:Riggen «Borgland 
Dolphin» fant god geologi, men ver-
ken olje eller gass i «Salander». 

FOTO: BP

Tørr brønn ved Skarv
E.ON er operatør for lisens 650, like øst for 
Skarv, og gjennomførte en letebrønn tid-
ligere i høst. Brønnen var tørr, melder Olje-
direktoratet. Brønnen påviste flere lag med 
«meget gode reservoaregenskaper», men 
altså uten å påvise verken olje eller gass.

VIL BORE:Plattformsjef Eivind 
Thorbjørnsen. FOTO: MORTENHOFSTAD

Leteplaner i BP
Skarv-operatør BP jobber mot et konse-
ptvalg for utbygging av Skarv-satellitten 
Snadd. I den forbindelse ser selskapet på 
muligheten for å gjøre et par letebrønner i 
tillegg. Prospektene med navn Kvitungen 
og Pingu, vest for Skarv, vurderes boret, 
men neppe før i 2017.
– Vi vurderer å skyte ny 4D-seismikk i 

2016. Dessuten kan det komme en ny 
brønn på Idun (gassfelt som allerede er i 
produksjon), plattformsjef og plassjef i 
Sandnessjøen, Eivind Thorbjørnsen på Off-
shore Nordland.
Snadd-prosjektet planlegger å avlevere 

en plan for utbygging og drift i 2017, med 
produksjonsstart 2020.

http://effektivisering.vi/
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PLANER:Westcon Helgeland holder til 
i Langsetvågen i Nesna kommune. 

FOTO: HALVORHILMERSEN

Planlegger riggvedlikehold for Nesna
Mo Industripark AS og Westcon Hel-
geland har som målsetting å ta den 
første riggen til land for vedlikehold i 
løpet av et år.

Det arbeides med planer for en 150 

meter lang tørrdokk.
– Her kan det være aktuelt å gjøre 

omfattende vedlikehold eller stå for 
opphogging av gamle plattformer, 
som nå er umoderne, sier Arnt Skogs-

øy til Rana Blad.
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UTE PÅ FELTET:Steinar Bastesen jobber som mellommann når oljeleterne er i nærkontakt med fiskeriene. FOTO: BJØRN EGIL JAKOBSEN

Mellommannen
Steinar Bastesen har ser på nært hold hvordan petro og fiskeri 
omgås hverandre ute i havet.

Steinar Bastesen, høyt profilert hval-
fanger og tidligere stortingsrepresen-
tant, har i mange år jobbet som fiskeri-
kyndig representant på seismikk-skip 
langs norskekysten. Han har dermed 
sett på nært hold hvordan petro-nærin-
gen og fiskerinæringen omgås hverand-
re ute i havet.

– Reell effekt
I sommer har Bastesen stått om bord på 
et seismikk-tokt utenfor Bjørnøya. Så 
langt nord var det ingen fiskerier, og 
dermed heller ingen konflikter.

I 2013 deltok Bastesen på et tokt på 
Frøya-banken med såkalt «tung-sei-
smikk», den kraftigste formen for lyd-
bølger som sendes ned i havbunnen og 
reflekteres tilbake i kilometer lange lyt-
tekabler som slepes etter skipet. På tok-
tet så Bastesen de samme erfaringer 
han har sett tidligere; noen fiskeslag 
skremmes vekk, mens andre ikke viser 
tegn til å reagere på lydbølgene.

Utvilsom effekt
Bastesen mener det er utvilsomt at så-
kalt «pelagisk» fisk, arter som svømmer 
i stim i høyere vannlag (makrell, sild, 

og lodde), og «semi-pelagisk» (torsk, 
sei, hyse, lange) reagerer på seismikk-
skyting.

– Skremmeeffekten er reell. Jeg har 
selv skrevet en rapport om effekten på 
makrell. Etter et seismikktokt er fisken 
borte rundt tre uker. Men fisker kom-
mer tilbake. Det er derfor det er så vik-
tig å legge seismikktoktene utenfor se-
songen for de pelagiske fiskeslagene.

Bunnfisk som brosme og blåkveite 
reagerer mindre.

– Hva er din oppgave som fiskerikyndig 
om bord på et seismikkskip?

– Det er min jobb å føre kommuni-
kasjon med fiskeriflåten, og forebygge 
konflikter.

– Opplever dere som er fiskerikyndige
ofte problemer mellom seismikk og fiskeri?

– Av og til, men jeg vil si det er lite. 
Linebåter mer mest konfliktfylt, men 
det går stort sett bra. Alle seismikk-
operasjoner er underlagt pliktig vars-
ling, men det er ikke alle i fiskeflåten 
som får disse med seg.

Utslippsvannet
Etter denne regjeringsperioden er det 
sannsynlig at det kommer et politisk 

oppgjør om åpning for konsekvensut-
redning og tilhørende leteaktivitet i de 
lukkede områdene utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja.

– Er du motstander av oljevirksomhet?
– Nei, ikke ensidig. Men aktivitet må 

vurderes fra sak til sak.
– Hvordan ser du på eventuell åpning 

for leting i de lukkede områdene?
– Selve boreoperasjonene betyr ing-

enting for fiskeriene. Det er seismikken 
som har effekt på fiskeslag som sild, 
torsk og makrell, og legges derfor uten-
for sesongene der de kan komme i kon-
flikt med fiskeriene. Boreaktiviteter i 
dette området vil foregå på yttersida av 

Lofoten, mens gyteområdene for tors-
ken er på innersida,

– Det er utvinning av olje og gass 
som har betydning for fiskeriene, fordi 
ved produksjon, så følger vann med. 
Hvis spillvannet slippes ut i havet, 
urenset, kan stoffer i dette vannet for-
andre kjønn på fisken.

– For meg må Lofoten og Vesterålen 
være i fred, sier Steinar Bastesen til 
Petro Puls.

Morten Hofstad

GODKJENT:Olje og energiminister 
Tord Lien. FOTO: MORTENHOFSTAD

Maria er klar
Departementet har gitt grønt lys for ut-
bygging av oljefunnet Maria på Halten-
banken i Norskehavet.
– Utbyggingen av Maria-feltet betyr ar-

beid for mange leverandørbedrifter med 
ledig kapasitet. Dette prosjektet innebæ-
rer investeringer for over 15 milliarder kro-
ner. Derfor er det svært gledelig at denne 
utbyggingen starter nå, sier olje- og ener-
giminister Tord Lien (FrP).
Feltet ligger 25 kilometer øst for Kristin-

feltet. Kontrakter er tildelt Aibel i Hauge-
sund, FMC Kongsberg Subsea, Subsea 7, 
og Reinertsen. Wintershall er operatør for 
utbyggingen.
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– Tiden er moden for å koble petroleum opp mot industri på land.

Sjø og land, hand i hand

SKRIVER: Jan Gabor, markedssjef Mo Industripark AS. FOTO: MARIANNVATNE

KOBLING av petroleumsnæringen tet-
tere opp mot landbasert industri er 
overmoden, spesielt aktuelt i dagens 
situasjon med et endret økonomisk 
bilde, både nasjonalt og internasjonalt. 
Om vi handler nå, kan vi gi ny fart på 
næringsutviklingen i Norge, og spesielt 
Nordland, da vi har unike muligheter 
med våre naturressurser og eksiste-
rende prosessindustri i verdensklasse.

Vi skal nyte godt av petroleumsakti-
vitet i flere tiår framover. Samtidig er vi 
meget positiv til det økede fokuset på å 
styrke landbasert industri, som det er 
bred politisk enighet om.

Nordland forventer inntil fem gan-
ger høyere vekst i eksport sammenlign-
et med resten av landet innen næringer 
som havbruk, kraftforeldende industri 
og turisme (ref. Konjunkturbarometer 
for Nord-Norge vår 2015).

Det er en av flere faktorer som taler 
for styrking av dette nettopp i Nord-
land.

DISSE NÆRINGENE har et meget godt 
utgangspunkt ved at kronekursen blir 
liggende på et gunstig nivå fremover, 
ved at todelingen i økonomien utlignes, 
samt at vår prosessindustri er i verdens-
klasse på kompetanse, kvalitet og pro-
duktivitet – særlig innenfor stål, alumi-
nium, silisium, havbruk og bærekraftig 
utvinning av mineraler.

Verden etterspør en grønnere indu-
stri – nettopp slik vi har bygget opp her 
i nord. Vi har dessuten et industrigu-
nstig klima og vi har rikelig tilgang på 
mere naturressurser som mineralråva-
rer og fornybar energi.

Forholdene ligger dermed særdeles 
godt til rette for styrke vår posisjon 
som en industrinasjon ikke bare inne 
petroleum – men også landbasert indu-
stri. Dette vil gi sikre inntekter til sam-
funnet når oljeinntektene reduseres.

Vi har allerede lagt et godt grunnlag 
for grønne arbeidsplasser og derved 
sikring av nasjonens velferd.

NORDLAND har dessuten store mulig-
heter for å kunne utnytte råvarer fra 
petroleumsnæringen i landbaserte pro-
duksjonsprosesser.

Tenker vi oss naturgass i kombina-
sjon med mineral/metall og petrokjem-
isk industri så kan det skapes mange ar-
beidsplasser. Vi kan i tillegg produsere 
fiskefor til en oppdrettsnæring i vekst 
fra gasskondensat eller også fra alger 
som naturlig hører hjemme i nord, og 
samtidig fange opp CO2 fra produk-
sjonsprosessene. Fra alger kan vi også 
produsere biodrivstoff.

Gjennom ny miljøteknologi for 
CO2 fangst kan man også legge til rette 
for deponering rett vest om Mo i Rana. 
Her har vi de rette geologiske struktu-
rene for slik lagring. CO2 kan dessuten 
anvendes som råvare i en fremtidig ny 
prosessindustri. Det kan altså legges til 
rette for å bygge en helt ny industri 
rundt tema fangst og industriell gjen-

bruk av CO2. Nordland fylke gjen-
nomførte en mulighetsstudie i 2010 
som synliggjorde potensiale på 1500 – 
5000 arbeidsplasser i ulike scenarier 
knyttet til slike koblinger.

Når det gjelder nødvendig FoU inn-
sats for å koble petroleumsnæringen 
tettere opp mot industrielle muligheter 
på land, kan dette tilrettelegges gjen-
nom områdeløsninger.

MO INDUSTRIPARK AS ønsker derfor å 
bidra til å utarbeide en felles strategi 
for områdeløsning ved videre utvikling 
av Nordland VI, slik at investeringer 
som er gjort i forsyningsbase og indu-
striell kompetanse i hele fylket behol-
des og utnyttes. Vi ønsker også øket 

FoU-innsats slik at landbasert industri 
og petroleumsnæring gjennom samar-
beid kan utvikle flere grønne arbeids-
plasser.

Videre er det vår mening at utbygg-
ing av eventuelle funn bør koordineres 
i felles infrastruktur ved eksempelvis 
ilandføring av olje og gass, og kontra-
ktstrukturen bør åpnes slik at selskap 
fra Nord-Norge får lik adgang med det 
etablerte leverandørmiljøet lengre sør 
til dette markedet.

Dette er et arbeid hvor Nordland 
fylkeskommune bør sitte i førersetet og 
sikre forutsigbarhet for hele fylket.

DIREKTØR FOR OLJEDIREKTORATET, 
Bente Nyland, sa under konferansen 

Offshore Nordland, 16. juni 2015 i 
Sandnessjøen, at vi må få ned kostnad-
ene og sikre tredjepart adgang til eta-
blert infrastruktur. Vi mener dette kan 
oppnås blant annet gjennom en 
områdeløsning hvor man også koordi-
nerer seismikk og boreoperasjoner med 
mål om minst mulig forstyrrelser for 
fiskeri og havbruk, samt organiserer en 
akseptabel oljevernberedskap.

Dette vil også bidra til effektiv utnyt-
telse av ressurser som allerede er eta-
blert på felt og på land.

Jan Gabor

innlegg
.

Dette innlegget er skrevet av Jan Gabor, 
markedssjef i Mo Industripark.

FAKTA
�Samlet aktivitet i Mo Industripark ut-
gjør 20 prosent av all eksport fra Nord-
land Fylke. En betydelig motor med po-
tensiale for å kunne ytterligere styrke 
Nordlands posisjon i norsk industri.
�108 bedrifter og 2400 ansatte.

http://nord.vi/
http://beidsplasser.vi/
http://utnyttes.vi/
http://infrastruktur.vi/
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Vi er i økonomenes århundre.

Å leve for å levere

HAR TATT OVER:Økonomene har tatt over for ingeniørene, heter det i innlegget. FOTO: STOCKPHOTO

kommentar
.

Idar Martin Herland er elektriker på Kristin-
feltet og lokaltillitsvalgt for Safe.

SKVISER DRUEN.De fleste av oss hus-
ker nok Postens slagord «Vi lever for å 
levere» Et godt slogan. Og fremdeles 
er det nok aktuelt. De fleste vil jo da 
tenke at det man skal levere, er pakker 
og brev. Og det var nok også meningen 
når kampanjen ble laget. Selv har jeg 
begynt å mistenke at det er utbytte til 
aksjonærene som er viktigst å få levert. 
Å levere posten til kundene kommer 
litt lenger ned på listen, kan det synes 
som.

Også gamle ærverdige Telenor var 
opptatt av kundene sine. I hvert fall før. 
Nå er det nok aksjonærenes behov som 
er viktigst, også der i gården. Og de får 
nok sitt. Når John Fredrik Baksaas kan 
levere overskudd på 15 – 20 milliarder i 
året, drypper det vel både på klokkeren, 
og fler. Det betyr også at kundene beta-
ler nok for tjenestene de får. Eller på 
økonomspråket; at man tar ut potensia-
let. Optimaliserer marginene. Eller 
skviser druen (les: kunden) i dagligtale. 
Kutter kostnader ved å kutte i tjenester 
og service. Og kjører opp prisene.

KUNDESERVICE.Bakrunnen for dette 
innlegget, er nettopp to telefonsam-
taler med Telenor sine telefonsvarere, 
og etterhvert også med deres kundebe-
handlere. Første gangen var rett etter 
stormen «Nina» sine herjinger. To 
trær lå urovekkende til, og var i fare for 
å falle over telefonlinjen som går til na-
boen. Så jeg ringte til Telenor for å 
varsle. Det kunne jeg ha spart meg. De 
skulle reparere linjen om den ble ska-
det. Men jeg var velkommen til å fjerne 
trærne. Det er kun få abonnenter som 
mister telefonen, i bare noen dager, 
hvis trærne faller videre.

Neste gang jeg kontaktet dem, gjaldt 
det en mobilmast like ved hytten vår. 
Tidligere har vi hatt ypperlig 
mobildekning. Men i det siste har både 
vi og alle som har vært på besøk hatt 
problemer. Så jeg ringte for å si ifra. 
Jeg er ikke Telenor kunde. Så da kunne 
jeg også denne gangen spart meg å 
snakke med Telenor. Selv om jeg kun-
ne oppgi fem-seks gjester, som hadde 
hatt problemer, og er Telenor kunder. 
Og selskapet jeg benytter meg av, leier 
nett hos Telenor. Jeg innbiller meg at 
det gamle Telenor ville ha takket meg 
for begge disse tipsene. Og gjort noe 
med det. Til kundenes beste. Selv om 
det bare gjelder noen få.

ØKONOMENE.Men hovedpoenget 
mitt er ikke at den ene eller andre, ikke 
leverer til kundene sine, slik de gjorde 
før. Poenget er at det for meg, bare 
enda en gang, understreker at vi er i 
økonomenes århundre. Forrige år-
hundre var ingeniørenes århundre. De 
kappet om å komme opp med løsning-
er, til både tenkelige og utenkelige pro-
blemer. Selvfølgelig håpet man også på 
å bli rik. Men man ville skape noe. 
Hjelpe noen. Gårsdagens selskaper, 
satte sin ære i det de drev med. Enten 
det var post, sykler, telefonstolper eller 
energiforsyning. Men det var den gang. 
I dag er all fokus mot inntjening.

I dag er alle styrerom fylt av øko-
nomer, og både kunder og produkter er 

langt nede på prioriteringslisten. Av-
kastning og aksjeutbytte er Alfa og 
Omega. Og man ser det overalt. Tek-
nologibedrifter kutter i ingeniørstil-
linger. Morgendagens løsninger er visst 
ikke så viktige. Teknologisk forsprang 
til konkurrentene uinteressant. Dagens 
aksjekurs er kjempeviktig! Får man 
problemer med produksjonsutstyret 
sitt, kan man sikkert ringe en under-
leverandør.

ØKONOMIFISERT.Flyselskaper ou-
tsourcer flybesetninger og teknisk per-
sonell. Og leier inn flyene sine. Avisene 
kutter ned på journalister, og teller 
«klikk». Et scoop, i sannhetens tje-
neste, er ikke lenger så viktig. Enhver 
produksjonsbedrift, med respekt for 
seg selv, flytter produksjonen til Asia, 
og blir like overrasket, hver gang en 
utenlandsk produsent leverer skrem-
mende like produkter. Og tar kontrak-
ter fra våre norske produsenter (som 
ikke produserer noe selv).

Se for dere en frisørsalong. Driften 
overtas av en rykende fersk økonom. 
Hva er hans fokus? Jo, kassaapparatet, 
det har han har greie på. Hvordan 
kundene ser ut på håret, er det kun 

kundene og frisørene som bryr seg om. 
Og frisørene er dyre i drift! Best å bytte 
de ut med et billigere alternativ. Hvem 
som helst kan jo bruke en saks, eller? 
Og hva med prisene kundene betaler? 
Det må da være mulig å skru opp litt?

Salongen er økonomifisert. Over-
skuddet øker. Men når blir kundene lei 
av å betale mer for mindre?

Men hvorfor er det så mange øko-

nomer rundt omkring? Har det rett og 
slett med at det er enkelt og lønnsomt 
for utdanningsinstitusjonene å levere 
økonomer? Å «produsere» en lege kos-
ter cirka 7 millioner kroner. En øko-
nom koster samfunnet kun 700 000 
kroner å utdanne. Et sted midt imel-
lom, ligger prisen på en ingeniør. Og 
for en skole er det veldig enkelt å presse 
inn en klasse økonomistudenter ekstra. 
Auditoriet og foreleseren er på plass. 
Om det er 30 eller 60 studenter har 
ikke så mye å si. Er også skolene våre 
økonomifisert? Leverer de samfunnet 
de yrkesgruppene samfunnet behøver?

SUMMETONEN.Glad jeg ikke har mye 
hår igjen. Klarer meg heldigvis på 
egenhånd. Men jeg skulle gjerne sendt 
avgårde en pakke til USA. Håper det 
ikke bare er ringehjelper på jobb i min 
lokale post-i-butikk. Er ikke alltid de 
får det til sånne avanserte forsendelser. 
Men noterer meg at portoen har økt 
greit de siste år.

Og så skulle jeg ha ringt min gamle 
tante. Om både hun og jeg har summe-
tone.

Idar Martin Herland

http://slogan.og/
http://aktuelt.de/
http://brev.og/
http://g�rden.og/
http://service.og/
http://herjinger.to/
http://meg.de/
http://tipsene.og/
http://�rhundre.de/
http://prioriteringslisten.av/
http://sonell.og/
http://produkter.og/
http://ingeni�r.og/
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Investoren Jens Ulltveit Moe er ingen objektiv observatør når han 
oppfordrer til ytterligere oppsigelser i oljebransjen.

Det smellfeite
selvgode Norge

KRITISERES: Investor Jens Ulltveit-Moe har dømt petro-næringen nord og ned. FOTO: SCANPIX

kommentar
.

Investoren Jens 
Ulltveit Moe er 

ingen objektiv obser-
vatør når han oppfor-
drer til ytterligere 
oppsigelser i oljebran-
sjen.

UNGDOMMEN.Det er sjeldent lurt å 
dra på handlerunde når man er sulten. 
Like lite som det er lurt å skrive sine 
kommentarer når sinnet er i opprør. 
Det får stå sin prøve. Mangelen på 
empati med ungdommen som skyfles 
ut av oljebransjen er uansett ikke til å 
holde ut.

Jeg ser det hver eneste dag. En bran-
sje som har finansiert det smellfeite, 
selvgode Norge gjennom flere tiår, er i 
trøbbel. Oljeprisene stuper og både 
oljeselskap og leverandører sender sine 
ansatte på dør. På Helgeland tømmes 
industrilokalene, og helt inn i det papi-
rfinansierte Østlandet merkes brottsjø-
ene fra en bransje i krise.

PROGNOSER. Så langt har 25.000 
mennesker mistet jobben. Prognosene 
forteller om ei næring som skal sparke 
kanskje så mye som 50.000 flere an-
satte. Optimistene, som leter etter lys i 
mørket, spår et mulig oppsving rundt 
2019. I fire-fem år skal vi i så fall leve 
med arbeidsledighetstall oljenasjonen 
Norge knapt har sett maken til. Et an-
tall mennesker tilsvarende hele 
Tromsø befolkning skal ut i arbeidsle-
dighet, før de forhåpentligvis finner seg 
noe nytt å gjøre.

Like lenge skal vi andre som sitter 
trygt og skjermet fra et urolig og ufo-
rutsigbart energimarked våkne til selv-
tilfredse avisoverskrifter, som jubler 
over nedgang i en bransje som lenge 
var nasjonens stolthet.

Jeg gremmes, for å bruke et begrep 
som knapt finne i mitt vokabular, men 
som forhåpentligvis er innenfor ram-
men for den dannede elite av mennes-
ker som ikke føler sine hjem eller inve-
steringer truet av et dramatisk og lang-
varig fall i oljeprisene. Og som derfor 
ser med tilfredshet på oljebransjens 
problemer.

ULLTVEIT MOE.For et par dager siden 
sto investoren Jens Ulltveit Moe, sam-
men med SV-politikeren Bård Vegar 
Solhjell, på ei TV-sending og oppford-
ret oljebransjen til å sette ungdommen 
på porten. De brukte riktignok ikke 
akkurat de ordene, men var tydelig nok 
i sine preferanser. Investoren anbefalte 
et kutt på 30-40.000 arbeidsplasser i ol-
jebransjen hvert år. Han fikk støtte fra 
Solhjell, som ble sitert på at han ikke 
har noe imot at Ulltveit Moe ville la 
bransjen dø.

Bare Rasmus Hansson i Miljøpartiet 
de Grønne hadde skamvett nok til å 
minne om at det er mennesker som 
rammes.

Investoren Jens Ulltveit Moe er ing-
en objektiv observatør når han oppfor-
drer til ytterligere oppsigelser i olje-

bransjen. Han har investert sin formue 
utenfor oljenæringa, og hans agenda 
handler minst like mye om å snakke 
opp verdien på sine egne investeringer, 

som den handler om miljø og klima-
spørsmål.

SKYFLES UT.Bård Vegar Solhjell er en 
politiker som er sikret både etterlønn 
og pensjon, og som i tillegg har glemt 
sitt eget partis historiske industriprofil. 
Han budskap handler om å vinne vel-
gere, og han vet at oljearbeidere uan-
sett finner seg dårlig til rette i et parti 
som vil fjerne arbeidsplassene deres.

Det er både pinlig og deprimerende. 
Ungdommen som nå skyfles ut av olje-
næringa er den samme ungdommen 
som tok politikernes utfordringer på 
strak arm. De kjempet seg gjennom en 
langvarig og kostbar utdannelse fordi 
det var det de ble oppfordret til. De 
etablerte seg med boliglån, familie og 
studielån. De fulgte den oppskrifta vi 
forlangte av dem.

Så står de der på gata.
Hadde ungdommen jobbet på et lo-

kalt kulturkontor som var truet med 
nedleggelse, eller et like lokalt skatte-

kontor som hadde overflødiggjort seg 
selv, ville protestmarsjene har gått tvers 
gjennom bygda.

«IS I MAGEN».Ei oljenæring, som både 
har finansiert våre liv, og stilt nasjonen 
i fremste rekke når det gjelder å utvikle 
teknologi for framtida, møtes i stedet 
med ei kald skulder av mennesker som 
har flyttet sine investeringer og sitt 
politiske fokus der de tror det er mest å 
hente.

De trøstende ord som avleveres i 
politiske debatter er at det er trist, men 
at ungdommen må ha is i magen.

Akkurat det blir man verken mett 
eller stolt av.

Arne O. Holm

www.Highnorthnews.com
Nordområdesenteret, UiN

http://oljeprisene.og/
http://porten.de/
http://arm.de/
http://til.de/
http://studiel�n.de/
http://www.highnorthnews.com/


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. Skarvfeltet ligger 210 km fra Sandnessjøen hvor BP har forsyningsbase og kontor for 
driftsstøtte. BP Norge er en del av BP-gruppen som har virksomhet i over 80 land.

Vi tar grep om kostnader, 
forenkling og effektivitet slik 
at vi igjen kan oppnå langsiktig 
og sunn aktivitet. 
Forutsetningen for dette er 
topp sikkerhet og samarbeid.

Skarvfeltet opereres av BP, partnere er Statoil, E.ON og PGNiG
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driftsstøtte. BP Norge er en del av BP-gruppen som har virksomhet i over 80 land.
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