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«Krise» er bare e
Han har
sett kriser
komme og
gå gjennom
35 år.
Men platearbeideren
fra Dønna på
Helgeland
fant veien ut i
verden, og
endte som
bedriftseier i
Kristiansand.
FORTSETTER
PÅ NESTE SIDE ➤➤➤

FAKTA
Dette er Vinje
Industri AS
■ Regnskap 2014: Omsetning
432 millioner kroner, netto resultat: 29 mill., egenkapital: 75
mill.
■ Eiere: Jostein Hauge (60,8
pst), Per Knut Fagerli (39,2 pst).
■ Antall ansatte: 247 (6. november)
■ Fag: Hydraulikk og mekanisk
montasje, inspeksjon NDT, ingeniørtjenester, tilkomstteknikk,
utleie av verktøy, fabrikasjon,
rør, prosjektledelse.

GUTTA PÅ GØLVET: Per Knut
Fagerli trives best sammen
med «gutta på gølvet». Andreas Holzwart (t.h.) og Alf Øvland jobber med å bøye et stålrør
140 x 4,5 mm som skal brukes
på en båt i Nord-Norge.
FOTO: KJELL INGE SØREIDE
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Det er aldri dårlige tider

Det gjelder bare
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

STARTET I SANDNESSJØEN. Per Fagerli fra Våg i Dønna på Helgeland har i
35 år sett kriser komme og gå i offshoreindustrien. Selv har han alltid lagt
vekt på å lete etter spennende muligheter som åpner seg når konjunkturer
og aktivitet i bransjen svinger. Den
optimistiske grunnholdningen har bidratt til at Per Fagerli i dag er medeier i
suksessbedriften Vinje Industri AS.
Høsten 1974 var Fagerli ferdig utdannet platearbeider fra yrkesskolen.
Unggutten ble raskt rekruttert inn som
fagmann da oljealderen, versjon 1.0,
landet i Sandnessjøen med byggingen
av SIVA-anlegget.
Det samme anlegget er i dag hjem
for Aker Solutions.
– Masse folk ble hentet inn. Vi var
70-80 ungdommer som ble sendt ut på
opplæring, minnes Fagerli om sitt
første møte med arbeidslivet. Selv
havnet han i Aukra utenfor Molde for å
bli fullblods verftsarbeider.
På vårparten 1975 bar det hjemover
igjen, til jobb med skipsbygging og
reparasjoner på Slipen Mek. i Sandnessjøen. Men veien gikk raskt videre til
det nyetablerte offshoreverkstedet på
Strendene.
– Der ble jeg i 14 år til det definitivt
var slutt i 1988.
– Husker du hvordan situasjonen var
for dere arbeidsfolk etter den store konkursen i NORD-Offshore?
– Vi måtte jo finne på noe å gjøre.
Fem-seks stykker av oss dro til Ulsteinvik hos Ulstein. Jeg ble der halvannet
år.
VILLE OFFSHORE. Fagerli sier målet
for mange med bakgrunn i verftsnæringen var å komme seg ut offshore. Men
det krevde bostedsadresse i Rogaland.
– Jeg dro til Flekkefjord på et lite
verft, før veien gikk videre til Mandal.
Underveis ble jeg utleid til Kværner,
både i Egersund og til Rosenberg i Stavanger. Jeg fikk en periode på halvannet år hos Westamarin i Kristiansand, som bygde svære
katamaran-båter i aluminium.
Fagerli benyttet dårlige tider, og en
sluttpakke, på starten av 1990-tallet til
å oppgradere egne kurs og kvalifikasjoner.
– I Kristiansand ble jeg ansatt hos
Maritim Promeco, som var deleid av
Aker Maritime Hydraulics.
Fra 1992 var Fagerli med på å bygge
Akers patenterte ram-rigg boretårn
(kjent fra nyere rigger som Aker Spitsbergen og Aker Barents) i Kristiansand.
FIKK EN TELEFON. I år 2000 kom telefonen fra kompisen Jostein Hauge, som
skulle føre til et avgjørende veivalg for
Per Fagerli.
– Jostein startet Vinje Industri hjemme i Åmot i Vinje. I begynnelsen var vi
bare sju-åtte mann, forteller Fagerli.

SLIPSFRITT: – Hos oss bruker vi ikke
slips. Med aktive eiere, som hele tiden er
ute hos kundene, jobber vi sammen
med egne ansatte, og møter kundene
der de er. Det er sånn vi drar inn jobbene, sier Fagerli.
FOTO: PRIVAT
I dag er Vinje Industri i Kristiansand
en stor, bunnsolid, og lønnsom verksted- og kompetansebedrift som tar
oppdrag i flere land.
– Vi har vårt salgsapparat i Stavanger, ingeniører i Åmot i Vinje,
Florø, og her i Kristiansand. Vi jobber
med tilkomstteknikk (klatrer i konstruksjoner), og har avansert kontrollutstyr for sveiser og rør (EDT).
Vinje Industri har samtidig en stor
verktøy- og utstyrspark som er mobil,
avhengig av hvor jobbene skal gjøres.
En nysatsing i bedriften er det Fagerli mener er «Norges mest moderne
rørbøyesenter», en investering til
30-40 millioner.
UTFORDRENDE. Som for de fleste
andre som jobber mot offshore-næringen, så har 2015 vært utfordrende.
Riggservice, som har vært en viktig beskjeftigelse for bedriften de siste årene,
har gitt vesentlig mindre arbeid. Vinje
Industri har både måttet si opp og permittere noen av bedriftens nærmere to
hundre ansatte i høst.
– Vi satser nå landbasert, både mot
kraftindustrien og jernbane.
– Er det ikke krise hos dere?
– Det ser jeg ingen grunn til. Det
handler bare om å finne lyset i tunnelen. Det er aldri dårlige tider hvis
man driver for seg selv. Det gjelder
bare å finne på noe nytt.
Fagerli er raus med rosen til sine
medarbeidere.
– Vi er en stor familie. Man må bare
hive seg rundt. Hos oss bruker vi ikke
slips. Med aktive eiere, som hele tiden
er ute hos kundene, jobber vi sammen
med egne ansatte, og møter kundene
der de er. Det er sånn vi drar inn jobbene. Vi har uhyggelig dyktige folk med
oss, sier Fagerli om staben i Vinje In-

AVANSERT VERKSTED: Fagerli mener verkstedet Vinje Industri har opparbeidet er blant de mest ava
dustri.
– Jeg har hele tida sett lyst på livet. I
dag fikk vi utleie på ti mann, sier Fagerli.

VERDEN RUNDT. De siste fire årene
har Vinje Industri jobbet i Belfast,
Dubai, Las Palmas, Keppel Fels i Nederland, Bahamas, og Singapore. Vinje
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å finne på noe nytt.

anserte i landet, blant annet på bøying av rør.
Industri hadde en sentral rolle da riggen Polar Pioneer ble tatt inn til
Tromsø i forkant av boringen på
Skarv-feltet, og bedriften mobiliserte

FOTO: KJELL INGE SØREIDE

120 mann for jobben. Firmaet jobber
dessuten regelmessig hos baseselskapet
CCB, på Hanøytangen, og hos Westcon i Ølen.

– Vi har faktisk vært i Sandnessjøen
også, for å fikse noen maskiner i anlegget på Holmen, sier Fagerli, som på
den jobben kunne skue over fjorden til

sin barndoms øy, Dønna.
Morten Hofstad
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LIGGER KLAR: Det nye anlegget hvor, Tromsø-øya vises i bakgrunn.

FOTO: KJETIL ROBERTSEN

Tromsø havn har klargjort et helt nytt havneanlegg til 400 millioner kroner. Havnedirektøren er sikker på at kundene kommer.

Satsing i Tromsø
Foreløpig er det stille langs kaifronten i
Grøtsund utenfor Tromsø. Men havnedirektør Halvar Pettersen er sikker
på at investeringen til 400 millioner
skal gi avkastning.
– Kundene kommer!

Svært anlegg
Ferdig opparbeidet kai og industriområde på 90 dekar, med 130 meter kaifront, roro-rampe, og 22 meter dybde,
åpner for flere former for aktivitet. Pettersen understreker at Tromsø Havn i
tillegg har tilgang på 1500 dekar bakareal som kan opparbeides etter behov.
Nær havna ligger et lagerbygg på 1.700
kvadratmeter som er overtatt fra Forsvaret. I tillegg står 800 kvadratmeter
kontor klart til bruk.
– Her vil det være plass til flere aktører, sier Pettersen.
Grøtsund-anlegget ligger på fastlandet, vestvendt nord for Tromsø, og har
tatt utgangspunkt i et tidligere kystfort.
Tromsø havn har tidligere kommunisert at baseoperatøren Asco er interessert i å starte virksomhet. Havna er tilrettelagt for rigg-anløp.
En bølgedal
Havnedirektøren innser at offshorenæringen er i en bølgedal. I dag er som
kjent Lofoten/Vesterålen/Senja stengt
for leteboring. Områdene lenger nord

DRØMMEN:Tromsø havn, planlagt offshore terminal i Grøtsund.
og lenger sør dekkes av basene i Hammerfest og Sandnessjøen.
– Vi har ingen geografisk begrens-

ning på hvilke områder av sokkelen anlegget i Grøtsund er til for, sier havnedirektør Halvar Pettersen til Petro

ILLUSTRASJON: TROMSØ HAVN

Puls.
Morten Hofstad
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Verkstedhotell Sandnessjøen AS er i gang med en nyvinning
eierne mener vil bidra til å kutte kostnader i offshorenæringen.

– Ta inn på
verkstedhotell
Gjennom eierselskapet Sandnessjøen
Offshoreservice AS, som eies av Harry
Nicolaysen, sammen med sønnen
Fredrik og John Even Liland, kommer
nå med nyskapningen Verkstedhotell
Sandnessjøen AS.

Stoppe flukten
Firmaet har i høst vært under etablering i en av hallene til baseselskapet
Asco på Horvnes i Sandnessjøen.
Ideen er at et mekanisk verksted,
med alt tenkelig verktøy, i moderne lokaler, er svaret på utfordringer knyttet
til at komponenter fra offshoreinstallasjoner som i dag skysses på båt eller
trailer sørover til større serviceverksteder.
– Vi leier ut et komplett mekanisk
verksted til våre kunder. Flukten av utstyr sørover skal stoppes ved Helgelandsbrua, sier Nicolaysen.
– Vi har allerede signert avtaler med
kunder som Bilfinger og IKM Gruppen, sier Nicolaysen.
Leverandører
Foruten å leie ut utstyr og lokaler, er
målet med virksomheten å trekke på lokal arbeidskraft fra andre bedrifter når
behov måtte oppstå.
Avtalebedrifter skal kunne utføre
jobber lokalt med kun et minimum av
egne ansatte, ved å bruke lokalt personell anskaffet av verkstedhotellet, enten
det er behov for elektrikere, rørleggere,
sveisere eller mekanikere.
Verkstedhotellet har avtaler med lokale leverandører som kan tilby
maskinering, sandblåsing, leiebil og
bolig, som en totalleverandør til avtalebedrifter.
Morten Hofstad

FAKTA
Verksted til leie
■ Sandnessjøen Offshoreservice oppretter verkstedhotell på baseområder, hvor
kunder kan tegne medlemskap som gir
adgang til anlegg med mekanisk utstyr
for service, vedlikehold og reparasjon.
■ Gjennom avtaler med lokale leverandører tilbys maskinering, overflatebehandling, transport og bosted.
■Tar sikte på å være en totalleverandør
for kunder i Sandnessjøen, Hammerfest,
Kristiansund, Tromsø, og Kirkenes.

SERIE-GRÜNDER: Harry Nicolaysen.

FOTO: MORTEN HOFSTAD

Starter enda en bedrift
Harry Nicolaysen nekter å
være offshorepessimist, og
har stiftet enda en ny bedrift i
Sandnessjøen.
For noen år tilbake eide og drev Harry Nicolaysen firmaet Minic i Sandnessjøen, som utførte inspeksjon av
sveising og metallkonstruksjoner.
Minic ble solgt til Inspecta, som drev
noen år, før de la ned i 2011.

Tok over
Så kom Rogaland-gründer Ståle Kyllingstad på banen med IKM-konsernet og oppkjøp av et nystartet
«Minic», som også drev med test og
inspeksjon.

Fra 1. oktober var det slutt for
IKM Inspection – avdeling Sandnessjøen, og selskapets rundt ti ansatte.
Det er her Harry Nicolaysen nok
en gang kommer på banen.
– Vi har kjøpt utstyret og etablert
oss på Asco-basen på Horvnes, sier
Nicolaysen.
Firmaet SOS Inspection AS, eies av
Sandnessjøen Offshoreservice AS.

Vedlikehold
– Vi starter litt forsiktig med to-tre
mann og en lærling, og henvender oss
til industribedrifter på Helgeland som
Slipen, Alcoa, og Bilfinger. Vi kommer foreløpig ikke til å rette oss mot
offshore-markedet, sier Nicolaysen.
Virksomheten kalles «NDT» på

fagspråket, såkalt non-destructivetesting, som benytter røntgen og
ultralyd for å teste og inspisere sveisepunkt og konstruksjoner i metall.
– Et slikt miljø må være på plass i
Sandnessjøen for at stedet skal kunne
ha en bredde i servicetilbudet, sier
Nicolaysen.
Som «alle» andre venter Nicolaysen spent på utfallet av oljeselskapenes vedlikeholdskontrakter, som er
ventet før årsskiftet. Omtrent alle installasjoner på norsk sokkel er for
tiden ute på anbud. Nicolaysen nekter
å være pessimist for utfallet av kontraktene.
Morten Hofstad
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I FULL SVING: Harry Nicolaysen fra Mosjøen (t.h.) stiftet tidligere i høst firmaet SOS Inspection AS, via eierselskapet Sandnessjøen Offshoreservice AS, som Nicolaysen
eier sammen med sønnen Fredrik (t.v.), og John Even Liland.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

12

NR 4 - 2015

PETRO PULS

Kontrakten Aker Solutions har fått fra BP, med Helgeland V&M som underle

Kakefest i Sand
MYE PÅ GANG. Ledelsen i Aker Solutions har offentlig bekreftet at selskapet
har lagt inn tilbud for 60 milliarder,
hvorav 40 milliarder innenfor vedlikehold og modifikasjon – i hovedsak på
norsk og britisk sokkel.
Oljeselskapene benytter perioden
med lavkonjunktur i bransjen til å fornye langsiktige kundeavtaler. Konkurransen beskrives i bransjen som
«ekstremt hard».
FØRST UT. Da BP 26. november annonserte at Aker Solutions får hovedkontrakten på alle selskapets installasjoner på norsk sokkel, spratt champagnekorkene.
– Dette er stort, på alle måter, sa leder for Aker Solutions i Sandnessjøen,
Hallvard Lie til sine egne folk og BPansatte, som hadde hørt at det var kake
på gang fra kontorene tvers over
gangen.
– Flere av våre lokalt ansatte har bidratt til arbeidet med tilbudet, sa Lie,
som understreket verdien av det gode
samarbeidet som har eksistert gjennom
flere år med oppdragsgiveren BP.

Oddvar Pettersen er en av dem som
har bidratt i forberedelsen av tilbudet,
som BP til slutt aksepterte i skarp internasjonal konkurranse.
– Jeg var faktisk med på byggingen
av en av plattformene i Nordsjøen, som
vi nå skal drive vedlikehold på, sier Pettersen. Han har lang fartstid i Aker
Solutions.
TRE FELTSENTER. Kontrakten fra BP
Norge er på 3,2 milliarder kroner, og
omfatter modifikasjon og vedlikehold
på feltsentrene Ula og Valhall i Nordsjøen, og Skarv vest av Sandnessjøen.
Kontrakten ble vunnet «etter sterk nasjonal og internasjonal konkurranse»,
melder BP.
– Aker Solutions har vist stor omstillingsevne og vilje til å utvikle og bruke
lokale bedrifter, noe som er særlig viktig for virksomheten i Sandnessjøen. Vi
er glade for å kunne tildele denne viktige kontrakten til et norsk
leverandørselskap og ser fram til fortsatt godt samarbeid, sier Eldar Larsen
driftsdirektør, i BP Norge i ei pressemelding.

FLERE HUNDRE. Aker Solutions sentralt signaliserer at rundt 300 ansatte i
Stavanger, Egersund og Sandnessjøen
vil arbeide med BP-kontrakten, i tillegg
til 150-200 offshore-ansatte.
I Sandnessjøen har Aker Solutions i
dag 55-60 ingeniører på Horvnes, og
40-45 ansatte i verkstedet på Strendene. Rundt 30 av ingeniørene vil være
beskjeftiget med BP-kontrakten i årene
som kommer. I tillegg vil verkstedet på
Strendene få større og mindre byggeoppdrag. Hovedaktiviteten i Sandnessjøen vil være knyttet til Skarv-feltet,
men Hallvard Lie ser muligheter til at
den lokale staben også blir trukket inn i
arbeid på BP-feltene i Nordsjøen, slik
det allerede har fungert innenfor eksisterende kontrakter.
– Kontrakten vil sikre oss langsiktig
god sysselsetting, så dette er viktig for
Aker Solutions på alle måter, sier Hallvard Lie.
Morten Hofstad

Tre feltsenter – en kontrakt

NORDSJØEN: Ula feltsenter.

NORDSJØEN: Valhall feltsenter.

ALLE FOTO: BP

HELGELAND: Skarv-feltet har lagt bak seg nær to år med
produksjon av olje og gass.

PARTY: Lokalt ansatte i Aker Solutions
fikk besøk av BP folk da ryktene om kakefest bredte seg på motsatt side av korridoren på Horvnes.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Flere av våre lokalt ansatte har
bidratt til arbeidet
med tilbudet.
Hallvard Lie, leder Aker Solutions
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everandør, er først ut av de store. Og det er mer kake igjen.

dnessjøen

Vant 100 mill. - fikk 400
LOKAL LEVERANSE: Helgeland V&M
AS, en sammenslutning av bedrifter
på Helgeland, vant den første vedlikeholdskontrakten på Skarv-feltet. Den
femårige avtalen utløp 1. desember.
Den opprinnelige kontrakten, med
Aker Solutions som underleverandør,
la til grunn en årlig omsetning på 20
millioner, 100 millioner over kontraktsperioden.
Daglig leder Øystein BarthHeyerdahl konstaterer at arbeid med
vedlikehold og modifikasjoner på
Skarv har gitt nærmere 400 millioner i

omsetning, rundt fire ganger mer enn
kontrakten fra 2009 forutsatte.
Denne gang ble det klart at BP ikke
kom til å tildele en egen kontrakt for
Skarv, men at vedlikehold av alle selskapets installasjoner på norsk sokkel
ville bli lagt i en stor kontrakt. Da tok
Helgeland V&M konsekvensen av
endret kontraktstrategi hos Skarv-eierne, og inngikk avtale med Aker Solutions om å bli underleverandør i gigantens tilbud på den store kontrakten. Det er denne strategien som nå
har gitt full uttelling.

Barth-Heyerdahl vil ikke si noe om
tall i den nye kontrakten.
– Vi skal fortsette å levere de
samme tjenester som før på Skarv.
Denne kontrakten er kjempeviktig for
vår strategi i Helgeland V&M, som
bekreftes ved at vi får være med videre, sier Øystein Barth-Heyerdahl.
■ Helgeland V&M har stiftet datterselskapet Flora V&M AS, som noen
måneder har vært i full sving med vedlikeholdstjenester i Florø for kunden
Teekay på produksjonsskipet Knarr.

PARTNERE: Øystein Barth-Heyerdahl i
Helgeland V&M, og Hallvard Lie i Aker
Solutions feiret BP-kontrakten med
kake.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
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Det skulle ta 25 år
Endelig opplever Svetek AS å
være deltaker i en milliardkontrakt.
GARVET. Svetek i Sandnessjøen sprang
ut av konkursen i NORD-Offshore på
slutten av 1980-tallet. Siden har virksomheten med kvalifisering og utleie av
personell, og egen fabrikasjon gått i
bølgedaler, men hele tiden med aktivitet, der arbeid har vært å finne.
VM-kontrakten med BP blir for gründerbedriften et lenge etterlengtet
gjennombrudd, som aksjonær i Helgeland V&M.
– Telefonen begynte å ringe her en
halvtime etter at kontrakten var kunngjort, humrer Stig Helge Lilleholt.
SERIØS UTFORDRER. – Dette betyr
enormt mye for oss. Kontrakten gir
langsiktighet. Plutselig har vi kommet i
en situasjon der vi kan øke antall ansatte, i ei tid da mange sliter. Helgeland
V&M har greid å få til noe veldig få har
klart, å utvikle en seriøs utfordrer i vedlikeholdsmarkedet. Nå er konseptet
dokumentert levedyktig gjennom å
vinne kontrakten på nytt. Hele organisasjonen og partnere har gjort en
kjempejobb i ei vanskelig tid, sier Lilleholt.
Han kunne ikke funnet en bedre tid
til å markere at 25 år har gått siden Svetek ble startet.
HISTORIEN. Bedriften var for eksempel
med på å klargjøre Norne-skipet før
oppstart på feltet i 1997. Svetek har
vært leverandør til Halliburton, Statoil,
BP, Aker, Reinertsen. I 2006 sendte
Svetek folk på oppdrag i Barentshavet.
To år senere fikk de sitt første oppdrag
i britisk sektor av Nordsjøen. I år fortsetter knoppskytingen med aktivitet i
Florø for Teekay på Knarr-feltet, via
Helgeland V&M.
Men det er BP-kontrakten, som potensielt kan forlenges til ni års varighet,
som Lilleholt trekker fram som et tidsskille for leverandørindustrien på Helgeland.
Morten Hofstad
TILFREDS: Daglig leder Stig Helge Lilleholt, Svetek AS.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Basebyen
Sandnessjøen
i kraftig vekst
- det naturlige valg i Nordland
www.alstahaughavn.no
Tlf. 75 07 57 00
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Norsk Petroleumsforening får en avdeling på Helgeland.

Starter NPF Helgeland
Norsk Petroleumsforening har en periode vært lite aktive i Nordland. Nå kan
NPF få en avdeling i både nord- og sørfylket.
NPF avdeling Helgeland ble etablert
i sommer med et interimstyre, og vil
straks over årsskiftet holde sitt første
årsmøte med valg av styre.

Møteplasser
Havnesjef i Brønnøy, Sølvi Kristoffersen, har ledet det foreløpige styret.
– Dette handler om å skape møteplasser, nettverk og relasjoner, som kan
bidra til ny utvikling i regionen, sier
Kristoffersen.
Tidligere næringsminister Odd
Eriksen fungerer som sekretariat for
foreningen.
– Det er viktig at styret i NPF Norge
hører en stemme fra Helgeland. Vi etablerer et lokalt nettverk, som er tilknyttet et nasjonalt miljø, sier Eriksen.
Utgangspunktet for etableringen er
at Helgeland fra før er en av landets
største industri-regioner. En målsetting er at bedrifter i regionen blir foretrukne leverandører til offshorenæringen, ifølge et strategidokument.
Personlig
– Vil NPF avdeling Helgeland drive politisk påvirkning?
– Vi vil bidra til at beslutninger som
tas, ikke ekskluderer næringslivet på
Helgeland, og blir skviset fra å delta i
konkurransen. Vi vil bidra til at lokale
stemmer blir hørt, slik vi ser at andre
regioner er dyktige til, sier Kristoffersen.
– Det begynner å bli tallrike nettverk,
klynger og samarbeidsfora i regionen.
Hvordan skal dere posisjonere dere?
– Vi skal ikke tråkke i hverandres
bed. Det spesielle med NPF er at vi tilbyr individuelt personlig medlemskap,
der andre kanskje tilbyr bedrifter faglig
utvikling, sier Kristoffersen, som
understreker at NPF kan bevege seg
inn på ungdomsarena som videregående skole, eller gjennom egne

OPPSTART: Odd Eriksen og Sølvi Kristoffersen, NPF avdeling Helgeland.
ungdomsmedlemskap.
– Vi ønsker å trekke inn ansatte og
tillitsvalgte, som kan være ambassadører for bedriftene sine, sier Odd Eriksen.
Morten Hofstad

FOTO: MORTEN HOFSTAD

Flere sammenslutninger
■ Olje- og gassklynge Helgeland, nylig tatt opp i Arena-programmet til Innovasjon Norge.
■ NPF avdeling Helgeland, under oppstart med et interimstyre.
■ Helgeland V&M AS, en sammenslutning av industribedrifter som til nå har hatt vedlikeholdskontrakten på Skarv-feltet fra operatørselskapet BP.
■ Norskehavrådet, besår av fylkeskommunene Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og
Romsdal og Sør-Trøndelag, samt kommunene Bodø, Alstahaug, Brønnøy, Vikna, Verdal,
Stjørdal, Trondheim, Orkdal, Hemne, Hitra, Aure, Kristiansund og Aukra.
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SOKKELEN UTENFO
Sokkelen utenfor Nordland skal i løpet av 2018 ha tre feltsenter i drift: Norne og Aasta Hansteen (Statoil), og Skarv (BP).
Rørledningen «Polarled» mellom Aasta Hansteen og Nyhamna
utenfor Molde ble ferdig lagt i sommer, og 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.

FERDIG: Rørledningen Polarled var ferdig lagt i sommer. Bildet viser endestykket som ble lagt ned på 1300 meters havdyp
vest av Røst.
FOTO: STATOIL

PETRO PULS

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. Her under lossing av supplybåt.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

HELIPORT BRØNNØYSUND: Rigger og
feltsenter utenfor Nordland betjenes
med helikopter fra Brønnøysund.
FOTO: HEGE SÆTHRE LIND
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TEMA: POLARLED OG AASTA HANSTEEN

Europaveien for

MEGA-RØR: Polarled har flere koblingspunkt for andre feltutbygginger langs
røret.
ILLUSTRASJON: STATOIL

■ I sommer ble rørledningen Polarled, som måler totalt 482,4
kilometer fra terminalen i Nyhamna til Aasta Hansteen, ferdig
lagt.
■ Røret er 36 tommer i diameter, og vil ha en eksportkapasitet
på rundt 70 millioner kubikkmeter gass om dagen, rundt tre
ganger mer enn beregnet daglig produksjon fra Aasta
Hansteen-feltet.
■ Fra terminalen i Nyhamna, sendes gassen videre til kunder i
Storbritannia.
■ Polarled beregnes nå til en sluttpris på 7,5 milliarder kroner,
mot opprinnelig budsjett på 11,1 milliarder kroner.
■ Partnere i Polarled er Statoil, Petoro, OMV, Shell,
TOTAL, RWE Dea, ConocoPhillips, Edison, Maersk Oil,
GDF SUEZ og Wintershall.
LES MER OM STATUS I PROSJEKTET
PÅ DE FØLGENDE SIDENE ➤➤➤

MILEPÆL: Her krysser rørledningen Polarsirkelen på sin vei fra landterminalen i Nyhamna til Aasta H

PETRO PULS
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r gass er ferdig

Hansteen-feltet.

FOTO: STATOIL
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TEMA: POLARLED OG AASTA HANSTEEN

Setter rørledning
SJEKKER: Ståle Størkersen fra Statoil jobber sammen med spesialister på utstyret
som brukes nede på 1300 meters havdyp.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

KOBLINGER: Polarled er lagt ned med flere slike tilkoblingpunkt for framtidige utFOTO: EVA SLEIRE, STATOIL
bygginger.

SVEIST SAMMEN: 40.000 rørlengder ble sveist sammen om bord på Solitaire. I høst har hele røret bli

ETTERARBEID: I november og desember utføres etterarbeid på Polarled med spesialfartøyet North Sea Giant.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

SLUTTEN:
Her er den
siste rørlengden på
Polarled.
Endestykket ble lagt
ned på
1300 meters havdyp
vest av
Røst.
FOTO: STATOIL
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gen under trykk

tt gjenstand for omfattende testing mot svakheter.

I november og desember foregår omfattende testing og
klargjøring av Polarled.
FERDIG. Rørleggingen startet i mars i
år, og rørledningen består av over
40.000 rørlengder, hver på 12 meter.
På morgenkvisten mandag 28. september ble det siste røret i den 482,4
kilometer lange rørledningen lagt ned i
havet.
Polarled er den dypeste rørledningen på norsk sokkel. Ved endestasjonen
på Aasta Hansteen-feltet ligger rørledningen på 1260 meters dyp. Det er også
første gang i verden at et rør på 36 tommer i diameter legges på så stort dyp.
KLARGJØRING. I ukene før jul foregår
såkalt «RFO» (ready for operation) på
Polarled, forteller Ståle Størkersen,
som er prosjektleder i Statoil for undervannsstrukturer og sammenkobling av
rørledningen.
– Etter at den 480 kilometer lange
Polarled-rørledningen var ferdig lagt i
slutten av september, ble røret fylt med
sjøvann. I slutten av oktober ble et
«tog» med seks såkalte rensepigger
kjørt nordover gjennom rørledningen
fra terminalen på Nyhamna. I tillegg
går en instrumentert rørsonde nordover med en fart på en halv til en meter
i sekundet. Denne undersøker røret
med ultralyd fra innsiden, forteller
Størkersen.
– Rensepiggene og rørsonden som
går gjennom røret plukkes opp av fartøyet North Sea Giant ved endestasjonen på 1.265 meters havdyp i en sluse i
den såkalte PLEM-en (Pipeline End
Manifold). Denne ble installert i oktober-november og kobler Aasta
Hansteen-feltet til Polarled og landterminalen i Nyhamna.

FOTO: EVA SLEIRE, STATOIL

BLE FERDIG:
Rørleggingsfartøyet
«Solitaire»
avsluttet
jobben med
Polarled 28.
september.
FOTO: RUNE
KR.

TRYKK PÅ. – Etter at rørsonden er
hentet ut, settes rørledningen under
trykk mot slutten av året med pumper
ved Nyhamna for å kontrollere at rørledningen holder de belastningene
røret er konstruert for.
– I mai 2017 erstattes vannet i rørledningen med naturgass med hjelp av
et nytt pigge-tog. Røret vil da ligge trykksatt med gass, fram til produksjonen
på Aasta Hansteen starter, forteller
Størkersen.
Morten Hofstad

I mai 2017
erstattes vannet i rørledningen med
naturgass.
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TEMA: POLARLED OG AASTA HANSTEEN

FØRST UT: Bunnrammene fra Aker Solutions i Sandnessjøen ble installert av Emas med Boa Sub C.

FOTO: STATOIL

Havområdet vest av Røst byr på unike værmessige utfordringer, sammenlignet med både
Nordsjøen og Barentshavet.

Unikt dårlig vær
KORT SOMMER. Helge Hagen, er prosjektleder for subsea-operasjoner på
Aasta Hansteen, og er helt avhengig av
været når delikate operasjoner på havets bunn skal gjennomføre.
– Erfaringene er at i perioden fra begynnelsen av mai til utgaven av august,
er værforholdene omtrent som andre
steder på sokkelen. Men de øvrige åtte
månedene av året forårsaker været mye
venting. Det har vist seg at været er
vanskeligere å spå i vintersesongen, enn
andre steder på sokkelen, forteller
Hagen.
– Statistikken viser at både bølger og
strøm er røffere på Aasta Hansteen enn
på andre områder på norsk sokkel.
Åsgard-feltet (vest av Namsos, red
anm), har for eksempel like mye bølger
men mindre strøm, mens felter lenger
nord som Johan Castberg-feltet i Barentshavet har lavere bølger og mindre
strøm enn Aasta Hansteen, sier Helge
Hagen.
Værforholdene illustrerer hvorfor
produksjonsstarten på Aasta Hansteen
måtte forskyves med et helt år fra høsten 2017, siden det optimale værvinduet for arbeid med installasjon av
plattformen er så kort.
MYE GJENSTÅR. Offshore-sesong to,
av totalt fire, er over på Aasta
Hansteen-feltet. Totalt har aktiviteten
i 2015 gitt 138 fartøydøgn ute på feltet.
I mars startet sesongen med monteringen av navigasjonsbøyer nede i
dypet, som påfølgende operasjoner har
orientert seg etter nede på 1300 meters
havdyp.
I april-mai fortsatte Emas med ut-

SÅ KOMMER: En av ventilmanifoldene går i sjøen for å plasseres i bunnrammene
FOTO: STATOIL
som venter på havbunnen.

HEKTISK SESONG: Skandi Acergy under utplassering av
plasseringen av bunnrammene som er
bygd hos Aker Solutions i Sandnessjøen. Subsea 7 fulgte på med de store
ventilmodulene som ble plassert inne i
bunnrammene. Dernest fulgte installasjon av kontrollkabler, og totalt 25
sugeanker for fortøyning av plattformen og produksjonsrørene fra havbunnen opp til plattformen.
– Sesongen har gått uten noen
HMS-hendelser. Dette er resultat av
god kvalitetsplanlegging og leverandører som blir vårt verktøy ute på feltet,
sier Hagen og skryter av leveransene
fra Emas, Subsea 7, og Aker Solutions.
DOBLER I 2016. Neste sesong (i 2016)
har Statoil planlagt legging av produksjonsrørledningene mellom havbunnsinstallasjonene, og produksjons-

rørene (riser) som skal gå fra havbunnen opp til plattformen.
– Riserne er en tomme tykke stålrør
med en innvendig diameter på 10,5 og
12 tommer. Disse er i utgangspunktet
helt stive, men på så store havdyp blir
de likevel fleksible, forteller Hagen om
et konsept som aldri tidligere er brukt
på norsk sokkel.
Fortøyningssystemet for plattformen skal legges ut på havbunnen med
en kombinasjon av 17, 26 centimeter
tykke, fibertau og kjetting.
– Vi planlegger 260 fartøydøgn, nesten det dobbelte av i år, sier Hagen. sier
Hagen.
Morten Hofstad

ROBOT: En fjernstyrt robot (ROV) er eneste mulighet til å
havdyp.
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v sugeanker på Aasta Hansteen tidligere i sommer.

å fjøre inngrep i utstyr som er plassert på 1.300 meters
FOTO: STATOIL
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FOTO: STATOIL

Reviderer tidsplanen
Torolf Christensen, prosjektfirektør for Aasta Hansteen, sier
prosjektet er godt forbi halvveis.
– Vi er veldig fornøyd med leveransen
vi har fått fra Aker Solutions i Sandnessjøen, og Momek i Mo i Rana, i
tillegg til alle underleverandørene på
Helgeland som har bidratt til sluttresultatet. Erfaringene med lokale leveranser tar vi med oss inn i organisa-

sjonen, sier Christensen.
Christensen var nylig på besøk på
Hyundai-verftet i Sør-Korea der
skrog og dekk til Aasta Hansteen-plattformen er under bygging.
Det er på det rene at seiling fra Korea til Stord, der de to hoveddelene
skal sammenføyes, er utsatt rundt ett
år fra den opprinnelige planen. Slep
av ferdig plattform fra Stord må starte
i innenfor tidsrommet 1. april-15. juli
2018 for å nå værvinduet på feltet.
Revidert produksjonsstart er flyttet til

sensommer, eller høst 2018.
En følge av utsettelsene er at oppstart av produksjonsboring på feltet er
under vurdering. Opprinnelig skulle
Seadrill-riggen West Hercules ankomme fra oppdrag i Canada rundt
påsketiden 2016.
– Vi vurderer når det er hensiktsmessig å starte boringen. Planen har
vært å starte i 2016, men vi vurderer å
utsette dette, sier Christensen.
Morten Hofstad
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Tidenes tungløft
Subsea 7 og Statoil har brukt ny
teknikk og nye metoder på
Polarled.
LØFT. Konstruksjonsfartøyet Skandi
Acergy fikk i begynnelsen av oktober
om bord «Polarled PLEM» (pipeline
end manifold) fra kai på Horvnes i
Sandnessjøen. Konstruksjonen på vel
300 tonn er den tyngste fartøyet har
landet på dekk.
Kursen ble satt mot feltet der rørledningen var kommet på plass, fylt med
vann.
– Jobben offshore gikk som planlagt
uten dramatikk, og PLEM-en ble trygt
løftet av dekk, senket ned til 1300 meters vanndyp og landet på det pre-installerte fundamentet, forteller Tom-Erik
Henriksen, som er Project Engineering
Manager i Subsea 7.
PLEM og rørledning ble sammenføyd ved hjelp av hydraulikk og klammer.
– Metoden og ROV-utstyret som ble
brukt var stort sett basert på nyutviklet
teknologi, noe som medførte en del utfordringer underveis. Disse ble løst på
en god måte av et meget kompetent

RØRET: Endestykket på den 482 kilometer lange Polarled, nede på 1300 meters
FOTO: SUBSEA 7
havdyp.

KOBLING: Fjernstyrt robot i gang med forberedelser til kobling av PLEM til rørledningen.
FOTO: SUBSEA 7
mannskap om bord på Skandi Acergy,
hvor det gode samarbeidet mellom avdelingene om bord, kunden og leveran-

Our strongest asset
is not our people.
It’s their attitude.

For almost two centuries we’ve
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We call this Norsk Integritet.

akersolutions.com

dørene av utstyret var nøkkelen til å få
jobben gjort, sier Henriksen.
I tillegg monterte Skandi Acergy slu-

sen for mottak av testutstyr, som skal
sendes gjennom rørledningen.
Til våren planlegger Subsea 7 å sette
inn det nybygde konstruksjonsfartøyet,
giganten Seven Arctic, for å montere
feltinterne rørledninger mellom havbunnsinstallasjonene.
Morten Hofstad
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Polarled løfter Zidane
Med rørledningen på plass, luftes nye utbyggingsplaner.
ÅPNES AV RØR: Dea Norge og partnerne pusser støv av Zidane-utbyggingen og planlegger å levere utbyggingsplan for feltet neste år, melder Offshore.no.
– Det er flere faktorer som gjør at vi
nå har som mål å levere plan for utbygging og drift til myndighetene neste
år. Alle involverte parter har arbeidet
hardt det siste året og bidratt konstruktivt til å øke verdien av Zidane-prosjektet. Dette har bidratt til å forenkle de
konseptuelle løsningene. I tillegg har
en ny markeds- og konkurransesituasjon også hatt positiv innvirkning, sier
kommunikasjonskonsulent Nicoline
Skrent-Ellingsen i Dea Norge til nettstedet.
SUBSEA. Prosjektet ble utsatt på ubestemt tid i fjor høst. Planen er fortsatt å
bygge ut Zidane med en havbunnsramme med tilknytning Heidrun-plattfo-

MULIG FELTSENTER: Heidrun-plattformen vest av
Nord-Trøndelag,
kan bli vertskap for
Zidane-utbyggingen. FOTO: STATOIL
rmen, for videre eksport gjennom
Polarled. Prislappen har vært 10-13
milliarder, men kan nå bli lavere.

■ Dea Norge er operatør for Zidanefeltet, med 40 prosents eierandel. Partnerne er OMV, Maersk Oil og Edison,
hver med 20 prosent.

■ Anslag for gassreserver i feltet er
17,1 milliarder standard kubikkmeter
gass og 0,4 millioner kubikkmeter kondensat.

Foto: Øyvind Hagen, Annette Westgard, Norsk Hydro / Statoil | istock.com, Profil & Design/DNB

EN GL
GLOBAL
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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.
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SCANDIC SYV SØSTRE
Velkommen
til Scandic

Syv Søstre
i 2016!

DIN MØTEPLASS PÅ HELGELAND
Start nyåret med å legge turen til naturskjønne omgivelser og til moderne kurs- og konferanselokaler
på Helgelandskysten!
Per januar 2016 vil våre kurs- og konferanselokaler være totalrenoverte i tillegg til å disponere
Kulturbadets flotte møterom, kinosal og storsal. Vi gleder oss til en ny start og en ny konferansekapasitet på 600 personer.
Bo komfortabelt hos oss med utsikt mot sagnomsuste fjell og vakker skjærgård, med lokalmat på
menyen og under samme tak som Kulturbadet i Sandnessjøen. Kombinere et opphold med besøk
til byens badeland, bibliotek, kino og kulturscene - uten å måtte forlate bygget.
Velkommen til Scandic Syv Søstre i 2016!

KONTAKT OSS!
Scandic Syv Søstre | Torolv Kveldulvssons gt. 16 8800 Sandnessjøen
+47 75 06 50 00 | syvsostre@scandichotels.com |Facebook | Insta

Successs
Commitment
Ownership
Respect
Excellence

SCORE A/S AVD. SANDNESSJØEN
Score A/S er et privateid selskap med spisskompetanse på ventiler og tilhørende utstyr. Uavhengig av alle
produsenter og leverandører i bransjen, leverer vi bl.a. «Total Valve Management», teknisk support og assistanse
til våre kunder, lagerhold av ventiler og tilhørende utstyr, tilstandsovervåkning, samt leveranse/ssupply av ventilpakker til større og mindre prosjekter og dag til dag behov. Vi har vår egen serviceavdeling som tar seg av
overhalinger, modifisering og vedlikehold av alle ventiltyper, størrelser og fabrikater både on- og offshore.
Score A/S er en del av Score Group Plc, som er en internasjonal organisasjon med ca. 1500 spesialiserte
medarbeidere, fordelt på 33 lokasjoner i 20 land. Score A/S har hovedkontor
på Randaberg like utenfor Stavanger. Vi er nå etablert også i
Sandnessjøen, hvor vi har satt opp fullt testsenter med alle fasiliteter.

Se vår hjemmeside www.score.as for mer informasjon
om muliighetene som ligger hos oss.
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Brønnteknikk-klassen ved Sandnessjøen videregående skole, skriver
om sine tanker rundt oljeprisfall, verdens energibehov, miljøhensyn, og eg

Framtidens petro
Lettvint «grønn» retorikk
Norge er et av verdens beste
land å bo i. Vi har en stabil velferdsstat som sikrer oss alt vi
trenger, og enda litt mer.
FORNYBAR IKKE NOK. Vi har et stort
oljefond som bidrar til at vi kan ha gratis utdanning, gratis sykehus med mer.
Olje og gass er Norges største inntekt,
vi er avhengige av petroleumsnæringen
for å opprettholde de gode velferdsordningene vi har.
Norge og verden er avhengig av
petronæringen fordi forbruket av
energi øker. Fornybar energi vil ikke
dekke det stigende behovet. Hvis vi skal
opprettholde levestandarden slik den er
i dag, er vi avhengig av å utvikle petroleumsnæringen. Uten disse næringene
må Norges utgifter reduseres kraftig på
alle mulige måter, og det vil ramme alle
som bor i Norge på et eller annet vis.
Olje og gass er hovedgrunnen til at
vi kan kalle oss «et av verdens rikeste
land», til tross for at geologene på
1950–tallet ikke hadde tro på norsk
sokkel.
VIKTIGST. For det første, er olje og
gass Norges største næring, og vårt viktigste økonomiske fundament. Vi har et
statsbudsjett der petroleumsinntekter
dekker hele 26 prosent, altså mer enn
en fjerdedel. Dersom norsk oljenæring
forsvinner, vil det føre til kraftig nedskjæring og reduksjon i statsbudsjettet.
Dette vil føre til at Norge ikke vil klare
å opprettholde en like god velferdsstat
som nå.
Tilbud innen f.eks. sykehus og sykehjem vil bli redusert, og egenandeler og
utgifter vil øke. Vi har også gratis utdanning og kan utdanne oss til hva vi
vil, dette er fordi staten betaler for vår
skolegang og utdanning. Stipend gjør
det også lettere å være skoleelev og student, og det virker positivt på gjennomføringsgraden.
LETTVINT. Videre ser vi at det er nødvendig for oljeindustrien å rekruttere
lærlinger for å ivareta petroleumsnæringenes framtid. Det er også viktig for å
bevare kunnskapen Norge har om oljeutvinning og videreføre den til neste
generasjon. Oljearbeiderne har en høy
snittalder, derfor er det avgjørende at
det rekrutteres unge nyutdannede fagfolk. Den norske oljenæringen står
foran et generasjonsskifte. Tall fra
NRK anslås det at det er ca. 240 000
offshore – arbeidere i Norge.
Et annet stort spørsmål er: Hvor skal
alle jobbe ved en eventuell oljenedlegg-

else? Miljøpartiet De Grønne vil avvikle all oljeindustri innen 18 år og forslag for kommende arbeidsløse er at arbeiderne kan jobbe i kollektiv transport
og i vindkraft til havs. Det er begrenset
hvor mange bussjåfører som trengs og
det har så langt ikke skjedd noe fremgang med vindkraft til havs. Miljøpartiet får det til å høres veldig lettvint ut,
men det er ikke et argument for å avvikle oljeproduksjonen, fordi vi er avhengige av petroleumsindustrien.
GASS FOR KULL. Til slutt må vi ikke
glemme at verdens totale energibehov
er avhengig av norsk olje og gass, samlet eksportverdi av næringene i 2014
var ca. 550 milliarder kroner. Dette er
ca. 50 prosent av Norges totale eksport.
Energibehovet i verden stiger og vi får
mer effektiv energi ut av petroleum enn
vannkraft, vindkraft og «offshorevind».
Norsk gass dekker ca. 20 prosent av
det totale gassforbruket i Europa. Statistikk fra BP viser at det globale behovet for energi vil i mellom 2013 – 2035
forventes å øke med 37 prosent. Det vil
øke i gjennomsnitt 1,4 prosent hvert år.
Fornybar energi er ikke kommet så
langt i utviklingen at det vil dekke det
enorme energibehovet som vil komme i
fremtiden. Petronæringen er på mange
måter mer miljøvennlig enn f.eks. kullkraft.
VET FOR LITE. Politikerne i Norge har
kanskje for lite kompetanse om petroleumsvirksomheten. Sentrale politikere
tror at oljeutvinning er veldig forurensende. Staten har gitt et krav om at
plattformer kan maksimalt slippe ut
40/1 000 000 (parts per million) olje i
havet per måned, men f.eks. Ekofisk
slipper ut 5 ppm. Vi må heller fokusere
på å kutte det som forurenser mest,
som kullkraftverk. Hvis de heller kunne
ha benyttet norsk gass, hadde CO2 utslippet blitt redusert betraktelig. Det
vi vil frem til er at olje og gass ikke er så
miljøskadelig som alle skal ha det til,
det er naturlig framstilt av organiske
materialer.
GRUNNLEGGENDE. Vi lever i gode
omgivelser, har store inntekter og vi
har nok av penger for å opprettholde en
velferdsstat, men det grunnleggende
viktig å ta vare på olje og gassnæringene vi har og det er like nødvendig å rekruttere lærlinger som kan jobbe videre. Mindre inntekter fra petro-industrien vil det gå utover tilbudene vi har
i Norge, som gjelder f.eks. gratis utdanning og sykehjem.
Vi må ta vare på petroleumsindu-

KLARE MENINGER: Klassen på Brønnteknikk ved Sandnessjøen videregående skole.
strien og hindre at offshore – arbeidernes kompetanse forvitrer. Det vil bli
et problem å finne arbeidsplass til alle,
selv det er foreslått fra Miljøpartiet De
Grønne at offshore – arbeiderene kan
begynne å jobbe i kollektivtransport og
vindkraft til havs. Olje- og gassutvinning er ikke så miljøskadelig som alle
skal ha det til, det er en naturlig prosess
som er framstilt over mange millioner
år.
Kraftbehovet i verden er høyt, og
det vil bli høyere etter hvert som befolkningen øker. Det er helt nødvendig
å videreutvikle petro-næringen, også i
fremtiden.
Martine Norbergsen, Johanne Bjørkan,
Bjørn Oskar Østensen, Amalie Skar og
Victoria Nikolaisen

Uten disse næringene må utgiftene reduseres kraftig, og det vil
ramme alle som bor i Norge på et eller annet vis.

Ta vare på erfar
TRENGER MER. I det siste har det vært
stor nedgang innenfor oljeverden. Og
siden det er så stor energiforespørsel i
verden, og vi ikke har nok fornybar
energi til å dekke forespørselen, må vi
produsere mer olje og gass. Oljeproduksjon er noe vi har hatt i over 40 år
og det er oljepengene som har gjort
Norge til den fine velferdsstaten som
den er.
En statistikk fra offshoreutdanning.no viser til at gjennomsnittsalderen
på de som jobber offshore er 53 år. Og
nå som vi går inn imot en tid med
eldrebølge, vil det tilsvare at det blir en
økning fra 0,6 millioner til 1,4 millioner antall kvinner og menn som vil passere 67 år. I et slikt generasjonsskifte vil
bransjen trenge ny arbeidskraft innen
kort tid. Det er derfor viktig å satse på
fagopplæring og satse på lærlingeplasser også i nedgangstider, slik at man
sikrer at den eksisterende kompetansen
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gen framtid som potensielle arbeidstakere i petro-industrien.

oleumsarbeidere
Trenger
mer energi
BETYDELIG. Norges økonomiske framtid er avhengig av petroleumsindustrien. Dette fordi det er en næring som
sikrer Norge en lys fremtid, siden vi
ikke har en energinæring som kan måle
seg verken økonomisk og effektivt med
oljeindustrien.
I 2014 utgjorde petroleumssektoren
19 prosent av all verdiskaping i landet
og stod for 46 prosent av eksportinntektene. Dette er en betydelig andel.
Ingen annen energiform kan dekke
hele fremtidens energibehov bedre enn
olje og gass. Derfor må det satses på
lærlinger for å videreføre og utvikle
teknologien og kunnskapen, selv om
oljeindustrien er i en vanskelig fase
etter at oljeprisen er sunket drastisk, og
nå ligger rundt 47 dollar fatet.

FOTO: MORTEN HOFSTAD

ringen
fra erfarne arbeidstakere, blir videreført
på en god måte.
LÆRLINGER. Dagens ungdom er de
som skal opprettholde vårt konkurransedyktige næringsliv. Og det er derfor viktig å ivareta, og sørge for at de
får en relevant og god opplæring uavhengig av oljeindustriens tider eller
verdens energiforbruksbehov. Investeringer fra petroleumsvirksomheten vil gi
en betydelig vekst i ansatte offshore.
Derfor er det ekstremt viktig å opprettholde lærlingeplassene offshore og på
land. Dette for å gi det kommende offshore personell rikelig med opplæring
og erfaring før det skal gjøres store investeringer, slik at vi ivaretar kompetanse, og holder oss oppdatert på ny
teknologi.
– I løpet av fire-fem år vil vi miste
den erfaringen vi har bygget opp siden
70-tallet. Det er kanskje ikke et så stort

problem som man gjerne skulle tro. Vi
tar i bruk ny teknologi og ny kommunikasjon, og der har de unge fordelaktig
kompetanse, sa driftsdirektør Brage
Sandstad i ConocoPhillips allerede i
2012.
MYE PÅ GANG. Det er flere store oljeprosjekter på gang. Gigantutbyggingen
på Johan Sverdrup-feltet vil kreve store
investeringer og kvalifisert offshorepersonell i opptil 50 år videre fram i tid.
Statoil vil også gjenoppta boringen i
Barentshavet i 2016/2017, samtidig
som flere store selskaper sier selv at de
vil fortsette å satse på nye investeringer.
Grunnen til dette er at innen 2040 spår
OPECs generalsekretær at etterspørselen på olje, vil ligge på rundt 110 millioner fat per dag mot dagens 93 millioner, noe som vil kreve investeringer på
10. 000 milliarder de neste 25 årene.
Med tanke på den høye snittalderen på

offshorearbeidere, må videreføring av
kompetanse planlegges godt for å møte
fremtidens behov.
AVSKAFFET FATTIGDOM. Siden olje
og gass er den viktigste inntekten Norge har, er det veldig viktig å satse på utvikling. Selv om oljeprisene er ganske
lave for øyeblikket, kommer hele
verden til å trenge mye mer energi.
Dette kan forklares med at vi har avskaffet mye fattigdom den siste tiden,
og at energiforespørselen dermed øker.
Og selv om vi produserer mye fornybar
energi så er det ikke nok til å dekke den
fremtidige etterspørselen.
Derfor er det veldig viktig at vi fokuserer på oljenæringen fremover.
Nikolai Lorentzen,
Thomas, Mathias Olai Lyngmo
og Espen Kjærvik Holmvåg

ENERGIBEHOV. Vi er i en periode hvor
det kommer til å bli en stor eldrebølge
offshore, derfor er det ekstra viktig at
man tar inn unge personer, som kan
lære av de erfarne arbeiderene som har
jobbet siden starten på den norske oljevirksomheten. Selv om at oljeprisen er
sunket kan man ikke slutte å ta inn lærlinger, fordi at man bestandig må kunne ha noen som kan videreføre kunnskapen om oljeutvinning.
Energibehovet vil bli større om noen
år, og da vil også oljeprisen stige igjen.
Det globale energibehovet øker med
1,4 prosent årlig gjennomsnitt, og over
halvparten av dette må fylles av olje.
Tall fra BP viser at energibehovet fra
2013 vil øke med hele 37 prosent fram
til 2035.
SATSE VIDERE. Når energi etterspørselen blir større, vil oljeprisen stige, og
da vil det også bli mer utbygging, og
produksjonen vil øke, derfor er det meget viktig at man har personell til å
videreføre teknologien i framtiden. Det
kan bli en utfordring hvis man ansette
folk som er uerfarne og ikke kjenner
riggene og rutinene. Når man har nedbemannet så kraftig som det ser ut til å
bli, så vil man ikke kunne ha folk nok til
at man kan gi en god kvalitetssikring av
personell.
Både av hensyn til ivaretakelse av
velferdstilbudene i Norge, for å løse
fremtidens energibehov, og for å få
kontinuitet og kvalitet i petronæringen,
må Norge nå satse på videre utvikling
av petronæringen og sikre rekruttering
av nye arbeidstakere fremover.
Jonathan Blomsø, Iver Selnes, Erlend
Eivik Eliassen, Per-Jørgen Gruben og
Kristoffer Wikjord
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Det multinasjonale industrikonsernet, med bredt nedslagsfelt og
bredt perspektiv er borte, vi har fått et hull i næringslivet vårt.

Hullet etter Hydro
TRAVELT. Vår kjære statsminister,
Erna Solberg har travle dager fortiden.
Hun skal både takle folk flest hun har et
samarbeid med, samtidig som hun skal
håndtere flyktningkrisen. Og ikke nok
med det. Oljeprisen er halvert det siste
året. Statens inntekter er redusert.
Det kostet i 2013 63 Norske Kroner
å produsere et fat (boe) med olje. På
norsk sokkel. Når prisen var på det
høyeste, kunne man selge dette fatet
for godt over 700 Norske Kroner. I dag
får man «kun» rundt 400 Norske Kroner for det. Med andre ord er marginene i dag 700 prosent mot tidligere tiders 1100 prosent. Til sammenligning
er vanlige marginer i dagligvarehandelen mellom 3 prosent og 5 prosent.
Da har vi ikke tatt med at de fleste oljeselskaper i verden, nok har redusert
sine kostnader i den siste tiden.
STØRSTE PENGEKILDE. Forøvrig tar
Staten 78 prosent av overskuddet i
skatt. Med andre ord fikk de tidligere
cirka 500 Norske Kroner for hvert fat
selskapene solgte. I dag får de «kun»
270 kroner for hvert fat, som selskapene på norsk sokkel selger. Uansett må
jo dette falle inn under begrepet «easy
money». Men la meg få understreke;
dette innlegget er ikke skrevet for å
redusere denne skatten. Jeg personlig
mener at selskaper som utvinner felleskapets resurser må bidra ekstra. De
tjener uansett godt. Men jeg prøver å gi
dere noen fakta.
I Akersgata er tydeligvis olje noe vi
allerede har sluttet med. Noe vi pleide
å tjene penger på. Men fakta er at det
fremdeles er den desidert største kilden
til penger i statskassen.
Men Ernas største problem, tror jeg,
blir å fylle utrykket «Det Grønne Skiftet» med innhold. Hun er veldig glad i
det, bruker det så ofte, gjerne kombinert med «Grønne Arbeidsplasser».
Rasmus Hansson liker jo også disse
utrykkene. Og i motsetning til Erna har
han kommet med noen konkrete eksempler på «Grønne Arbeidsplasser».
Han ser for seg over 1000 sykkelreparatører kun i Oslo. Jada. Flott det. En
sykkelreparatør gir sikker et solid bidrag til landets handelsbalanse. Og
1000 stykker, bare i Oslo, blir jo helt
magisk.
Og ikke glem hav-vind! Det er også
et slikt et flott ord. Et litt mindre sexy
ord, er kilowatt time. Eller KWh. Lurer på hva staten tjener pr KWh som
selges til utlandet? Selv Erna og Rasmus forstår at dette blir litt vassent og
vagt, så de pleier å hive på noen floskler
om innovasjon, grundere og utvikling
av ny teknologi.
Så altså: Noen må starte med noe
lurt. Enn så lenge er det da altså helt i
det blå, HVA de skal starte med. Og i
tillegg er det helt i det blå, HVEM som
skal starte med dette lure. Er dette blå
politikk i praksis?
HYDRO. Men hva har dette med Hydro
å gjøre? Jo. Når man snakker om innovasjon og nytenkning i Norge, kommer

BORTE: Olje- og
gassvirksomheten
i Hydro ble slått
sammen med
Statoil, her fra den
gang Polar
Pioneer drev leteboring utenfor
Helgeland.
FOTO: NORSK HYDRO
konsernet ble stykket opp, og solgt ut.
Kortsiktig gevinst, til egen vinning, tok
over for langsiktig tenkning og innovasjon. I dag er det stort sett kun et ekko
av korrupsjonsanklager tilbake. Selvfølgelig er det også solide selskaper tilbake. Men mye er flyttet utenlands.
Det multinasjonale industrikonsernet,
med bredt nedslagsfelt og bredt perspektiv er borte, vi har fått et hull i næringslivet vårt.
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Idar Martin Herland er elektriker på Kristinfeltet og lokaltillitsvalgt for Safe.

man ikke utenom Norsk Hydro. I nesten 100 år stod de fremst i køen for å
utvikle ny industri. Og teknologi. De
tok verden fra Guano til kunstgjødsel,
så å si. Verdens første gjødselsfabrikk
ble bygget i Norge. Av Hydro. Og listen er lang.
Vannkraft, gjødsel, aluminium, olje,
gass, tungtvann og karbid. Men hva
skjedde? Jo, Eivind Reiten, Norges
største kaketjuv, skjedde. Han kom,
sugde, og gikk. Det multinasjonale

SP-REITEN. Som en digresjon, har jeg
herved lyst til å kåre Senterparti-politiker Eivind Reiten til den personen som
har lagt ned flest distriktsarbeidsplasser
i Norge! Han la om både post, tele og
energi bransjen. Produksjon ble flyttet
til utlandet. At SP lot seg forføre den
gang, er ikke rart. Han kunne spillet. At
SP lot seg forføre, nok en gang, av Ola
Borten Moe, et alen av samme stykke,
er meg en gåte. For meg synes det som
om han har studert Eivind Reitens meritter godt. Bra for han. Men slike folk
blir dyre for «folk flest».
Men hvordan kunne Eivind Reiten
klare å knuse arven etter Birkeland og
Eide på kun noen år? Staten var jo
tungt inne på eiersiden. Jo, det kunne
han gjøre på grunn av tafatte politikere.
Som enten forholdt seg passive eller
hjalp til. Han bedrev også tidenes stol-

lek. Han var både SP-politiker, generaldirektør i Norsk Hydro, olje- og
energiminister. For å nevne noen posisjoner. Gutten har sittet på de fleste
sider av mange av landets viktigste
bord. Med den ene hatten på, endret
han rammebetingelsen i næringene.
Eller sådde, om man vil. Med en annen
hatt kunne han høste. Rikt. Men landet
tapte. Stort. Ansgar Gabrielsen fløy
landet rundt med sin tomme verktøykasse. Men ville ikke, eller turte ikke,
bruke statens eiermakt.
TOMT BLIKK. Dagens arbeidsminister
Robert Eriksson, stiller i dag i tillegg
med et tomt blikk. Det viktigste for han
er å praktisere mobilitets-prinsippet for
arbeidsledige strengt. Når nå 34000
mennesker har mistet jobben, i Norges
største distriktsarbeidsplass, er han
mest opptatt av at de må være villige til
å flytte. Men hvor? Ser man for seg
baristautdanning og kaffesalg i Oslo,
for alle kvinner og menn? Jeg håper de
tenker litt større. Jeg håper de tenker
på å berge spisskompetanse, videre utvikling, teknologi og industri.
Men spørsmålet blir; hvem skal
redde oss, hvem skal fylle hullet etter
Hydro? Er det Telenor?
Idar Martin Herland
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Det er ikke underlig at Tara Sweeney så sterkt beklager at Shell i
september besluttet å trekke seg ut av Alaska.

Det finnes
ikke bare et Arktis

kommentar
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NÆRING I NORD. Bare noen timer før
terrorberedskapen ble hevet til nivå 4 i
Brussel, sto Tara Sweeney på talerstolen i Brussel City Center. På vegne av
innbyggerne i Alaska beklaget hun
sterkt at oljeselskapet Shell hadde trukket seg ut av den amerikanske delstaten.
Jeg har møtt Tara Sweeney flere
ganger de siste årene. I et forrykende
tempo reiser hun rundt i Arktis, eller i
land med innflytelse i Arktis, og snakker om næringsutvikling i nord. Hovedbudskapet hennes er alltid det
samme: Arktis er klar til å gjøre business, men det skal skje på premisser bestemt av menneskene som bor i nord.
Tara Sweeney er president i Arctic
Economic Council (AEC), en organisasjon opprettet av Arktisk Råd. Medlemmene i AEC er store internasjonale selskaper med hovedkontor i nordområdene. Formålet til organisasjonen er å
skape forretningsmuligheter i nord, basert på den kompetansen selskapene
selv besitter.
Det er derfor i utgangspunktet ikke
underlig at Tara Sweeney så sterkt beklager at Shell i september besluttet å
trekke seg ut av Alaska.
FLERE ARKTIS. I den overfylte kongressalen i Brussel er jeg likevel ikke
alene om å stusse når Sweeney holder
sitt innlegg.
Det skyldes ikke hennes rolle som
styreleder i AEC, men hennes bakgrunn som talsperson for urbefolkningen i Alaska. Sweeney, som selv tilhører
urbefolkningen, har gjennom alle år
stått sentralt i arbeidet for å sikre rettighetene til sitt eget folk. Hun representerer i tillegg en organisasjon som er
den største landeieren i Alaska.
Sett med norske øyne blir hennes
beklagelse over at Shell trekker seg ut
av Alaska litt som om Sametinget skulle
kreve fortgang i utvikling av gruveindustrien i Finnmark.
Hennes foredrag blir derfor en realpolitisk påminnelse om at norske øyne
ikke er de eneste som ser på Arktis.
Og hva mer er. Det understreker et
poeng som blir stadig tydeligere for oss
som arbeider med nordområdene. Det
finnes ikke bare et Arktis.

For både Shell
og Statoil er det
en rekke faktorer som
bidrar til at de forlater
denne delen av Arktis.

TREKKER SEG UT. I Alaska har Shell bidratt økonomisk gjennom mange år.
Uten oljeselskapene frykter Sweeney
og hennes meningsfeller at delstatens
økonomiske fundament skal forvitre.
Og det er ikke bare Shell som trekker seg ut av Alaska. I forrige uke varslet også Statoil at de trekker seg ut.
Etter å ha jobbet med til sammen 66 lisenser siden 2008, 16 av dem såkalte
egenopererte lisenser, stenger det norske oljeselskapet sitt kontor i Anchorage i Alaska.

For både Shell og Statoil er det en
rekke faktorer som bidrar til at de forlater denne delen av Arktis. Oljeprisen
er selvfølgelig en viktig forklaring, men
kanskje like viktig er det som oppfattes
som uforutsigbare politiske regimer.
Mens Tara Sweeney representerer
en gruppe innbyggere i Alaska som
ønsker oljeaktivitet, er den politiske
motstand mot oljeproduksjon stor i
«the lower 48», altså statene sør for
Alaska.
Også i Norge ser vi at oljeselskapene

HVER SIN VERDEN:Tara Sweeney fra Alaska, og norsk utenriksminister Børge Brende.
utsetter prosjekter i nord.
KINA INN. På Grønland har både
danske, franske og norske oljeselskap
varslet at de trekker seg ut. For Grønland betyr dette at forsøket på å finansiere en nasjonal selvstendighet, uavhengig av danske myndigheter, basert
på gruvevirksomhet og oljeproduksjon
forblir en drøm.
Ett sted i Arktis investeres det fortsatt stort i fortsatt oljeproduksjon.
Russland, med en sterkt oljeavhengig
økonomi, snor seg rundt det vestlige
sanksjonsregimet og har invitert Kina
inn som medinvestor i utvikling av nye
felt. Vår store nabo i øst mangler både
kapital og teknologi. Før invasjonen i
Ukraina var det stor vestlig interesse
for deltakelse i russiske feltoperasjoner.
Etter at sanksjonene ble innført er vestlig deltakelse umuliggjort.
Redningen for Russland ble å vende

seg mot Kina, og svaret derfra var et
rungende ja.
STOR AVSTAND. Disse hendelsene representerer i sum en utvikling som er
både sprikende og uforutsigbar. Ikke
minst understreker utviklingen det
problematiske i å betrakte Arktis som
en homogen enhet, slik blant annet EU
har hatt for vane.
Det er stor avstand mellom et industrielt utviklet Nord-Norge og de nesten folketomme områdene i Alaska og
Sibir.
Derfor vil også svarene på de utfordringene og mulighetene vi står overfor
variere.
Arne O. Holm
High North News
Nordområdesenteret, UiN

