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Risikabel
risiko
Utfallet av vinterens tildelinger av vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter (VM) på
sokkelen har gitt en ny omdreining til
debatten om lokale ringvirkninger i nord,
og vilkårene for lokalt basert industri i offshorenæringen.
I Nordland landet BP sin store VM-kontrakt
slik at Aker Solutions, i samarbeid med industrisammenslutningen Helgeland V&M, fikk
være med videre på Skarv-feltet. Statoil
gikk motsatt vei og legger service på Norne
og kommende Aasta Hansteen til Aibel i
Haugesund. Muligheten til å lage et robust
VM-cluster for tre feltsenter på Helgeland
er dermed tapt et tiår framover.
Vi har ingen forutsetninger for å vurdere
årsakene til utfallet av den viktige kontraktrunden i Statoil. Det er bare et år siden forrige anbud, som også rammet seriøse forsøk på å etablere aktivitet på Helgeland.
Med tapet av basekontrakten ble aktiviteten
i Helgelandsbase dramatisk redusert.
Vi gratulerer selvsagt vinnerne, både VMkontrakten og base-kontrakten. Vinnerne
har åpenbart levert tilbudet som totalt sett
har vært mest attraktivt for Statoil. Men vi
etterlyser en samlet strategi fra operatørselskapet for å bidra til at festtalene blir
noe mer enn festtaler.
Paradokset, slik vi ser det, er at aktørene
som har tatt størst risiko knyttet til lokal
etablering, ikke nådde opp når investeringene skulle fylles med aktivitet.
Helgelandsbase og Aker Solutions har til
sammen investert mange hundre millioner
i infrastruktur og kvalifisering av folk, i
Sandnessjøen alene.
Den aktuelle situasjonen sender et signal
til potensielle leverandører om at lokale
investeringer knyttet til å skape ringvirkninger av aktiviteten på sokkelen, er ekstremt risikofylt. Slik dette ser ut nå, kan
veien videre bli enda mer krevende for alle
som ønsker å skape varig og levedyktig
virksomhet i nord.
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Aleks Karlsen og Veritas er krumtapp i videreutviklingen av et system som

Han er
Mr. DP
■ Da leserne av Teknisk Ukeblad ble bedt om å kåre tidenes
største norske ingeniørbragd,
landet flertallet ikke på ostehøvelen eller bindersen.
■ Valget falt på «Dynamisk
posisjonering», eller bare
«DP», systemet som kan holde
et skip eller en borerigg på nøyaktig samme sted i sjøen uten
bruk av anker.
■ Helt sentralt i utviklingen av
systemet, som er kritisk viktig
for offshorenæringen, sitter
Aleks Karlsen (46), «principal
specialist», i DNV GL.
FORTSETTER PÅ
NESTE SIDE ➤➤➤

KRUMTAPP: Aleks Karlsen, spesialist på dynamisk posisjonering i DNV GV (Det Norske Veritas), syst
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m har blitt avgjørende for utviklingen av offshoreindustrien.

emet som holder offshoreskip og borerigger på plass uten oppankring.
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Det er morsomt å bli l
gjør, en oppmuntring
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

PÅ HAVET. Som student på daværende
NTH tok unggutten fra Brasøy i Herøy kommune på Helgeland pauser fra
studiene for å reise på havet med farens
90 fot store fiskebåt «Knut Aleks».
– Vi drev med trål og ringnot etter
torsk og sild i Barentshavet, og Nordsjøen. Dette hadde ikke vært mulig
uten støtte fra lærerne på NTH, sier
Karlsen.
Faren, Willy Karlsen, døde tidlig.
Men sønnen Aleks tok medansvar i
familien for driften av båten i flere år
etter farens bortgang. Først i 2003 ble
båten solgt til nye eiere i Brønnøysund.
Den nære kjennskapen til arbeid på
havet, har Aleks Karlsen tatt med seg
inn i yrkeslivet, som i stor grad har
handlet om karriere i «Veritas», eller
DNV GL, som selskapet heter i dag.
I 2014 ble Aleks Karlsen tildelt utmerkelsen «Distinguished Achievent
Award», fra Marine Technology Society, en slags «Oscar» innenfor teknologifeltet Dynamisk Posisjonering.
– Det er morsomt å bli lagt merke til
for det man gjør, en oppmuntring og
en fjær i hatten.
Rollen som «principal specialist», er
en egen karrierevei som teknolog i
DNV. Oppgaven handler om å lage felles kjøreregler for utvikling av ny teknologi.
STARTEN. Den første forløperen for
dagens satellitt-baserte teknologi, ble
prøvd ut av oljeselskapet Shell på en
borerigg i USA som ble holdt på plass
av havbunnsbaserte sensorer, en patent
utviklet av ingeniøren Howard Shatto i
oljeselskapet Shell.
På 1980-tallet kom Norge på banen,
blant annet med et knippe forskere på
NTNU i Trondheim, Nils Albert Jenssen og Jens Glad Balchen.
På 90-tallet kom satellitt-teknologien for fullt. ABB solgte sin avdeling
innen for dette teknikkområdet til
Kongsberg-gruppen. Senere kom også
Rolls Royce på banen da konsernet
gikk inn i skipsteknikk gjennom oppkjøpet av Ulstein-gruppen.
– I Veritas var Holger Røkeberg sentral i arbeidet med de første reglene for
Dynamisk Posisjonering i 1977. Veritas
har vært ledende på å utvikle standarder siden den gang, forteller Aleks
Karlsen.
STARTET MED VÅPEN. Utgangspunktet for DP var behovet for å utvikle
treffsikre våpen, nærmere bestemt
Penguin-raketten. Det reguleringstekniske miljøet på NTH, nå NTNU, ble
engasjert i å utvikle algoritmer for å
kunne styre missilet mot målet, uavhengig av vær og vind.
Derfra var ikke veien lang til å tenke
at dette kunne brukes til å styre fartøyer også. Kongsberg Våpenfabrikk
utviklet systemet under navnet Albatross. Under krisen for KV midt på 80tallet ble rettighetene til produktet

GJEV PRIS: Aleks med utmerkelsen «Distinguished Achievement Award», fra Marine Technology Society, en slags «Oscar» innenfor teknologifeltet Dynamisk Posisjonering.

FAMILIESKUTA: Ombord på «Knut Aleks» jobbet Aleks Karlsen som fisker gjennom
studietida på NTH.
FOTO: INGE OVE TYSNES
solgt til Simrad, som siden er kjøpt opp
av Kongsberg-gruppen. Siden har flere
andre leverandører introdusert DP-systemer, blant andre ABB, men de ga
opp og solgte hele virksomheten til
Kongsberg. I den senere tid har
Rolls-Royce utviklet et DP-system i
samarbeid med rederier på Nordvestlandet.
Norske leverandører har i dag rundt
80 prosent av dette markedet for DPanlegg på verdensbasis.
SIKKERT OG GRØNT. Fra de første forsøkene, er teknikken som holder skip
og rigger nøyaktig på plass, uten anker,

FAKTA
Aleks Karlsen
■ Født og oppvokst i Brasøy, Herøy på
Helgeland.
■ Sandnessjøen videregående skole. Tok
ingeniørhøgskolen i Bergen, elektro og
automasjon.
■ Fortsatte på NTH (dagens NTNU), sivilingeniør elektro og cybernetikk, offshore
instrumentasjon.
■ Ansatt i Veritas, nåværende DNV GL, fra
1999.

utviklet til digital presisjonsteknikk
med forbløffende egenskaper. Teknologien handler ikke bare om satellitter og GPS-teknikk. Nye fartøyer er
utrustet med maskineri og framdriftssystemer som tillater uavbrutte operasjoner i høy sjø og kraftig vind. Om
bord er fartøyene utrustet med systemer som skal sikre uavbrutt posisjonering, selv ved brann, motorstopp,
eller andre former for ulykker om bord
(DP3).
Industriens fokus nå ligger på mer
drivstoffeffektiv operasjon. De nye
Songa-riggene er utstyrt med DPutstyr som man mener skal spare ti prosent drivstoff, 30-40 prosent NoXutslipp, og 30-40 prosent gangtid på
maskineriet.
PÅ FISKETUREN. I 1990 var rundt 100
fartøyer utstyrt med DP-utstyr. I dag er
tallet nærmere 1.500 skip og borerigger, verden rundt.
Aleks Karlsen tror at DP-teknologien snart vil ta spranget over i forbrukermarkedet, til fritidsbåtene.
– Min spådom er at alle båter vil bli
utstyrt med varianter av automatiske
kapasiteter. Vi vil få se påhengsmotorer
på fritidsbåter som vil holde båten på

SKIP OG RIGGER: Det siste innenfor DP er systemer som
ett sted mens man fisker, eller også
finner tilbake til stedet der man tok
storfangsten forrige sommer. Her kan
norske bedrifter være bidragsytere til
utviklingen, sier Aleks Karlsen.
– Hvordan er forholdet mellom DNV
GL og industrien, er det ikke krevende for
aktørene å dele ny teknologi?
– Vi er ganske flinke på systemdesign, med sterke fagavdelinger på alle
relevante disipliner. Jeg tar en ganske
aktiv rolle i forhold til industrien for å
komme fram til standarder i nært samarbeid med leverandørene. Standarder
utvikles i et samspill mellom DNV GL,
NTNU, operatørselskapene på sokkelen – særlig Statoil, og rederne. Vi
opplever at har leverandører gode ideer, så ringer de oss.
– Et eksempel er batteri-drift. Der
leverer vi standarder for krav til sikkerhet. En standard er en spesifikasjon
mellom leverandør og reder. Det ligger
ingen patenter i standarden.
– Er det riktig å si at dagens DP-tekno-
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lagt merke til for det man
g og en fjær i hatten.

kan ta over ved et utfall av motorkraft eller brann om bord. Aleks Karlsen tror neste steg blir forbrukerteknologi, som påhengsmotorer som leter seg fram til fiskeplassene.
ALLE FOTO: MORTEN HOFSTAD

logi er «norsk»?
– I dagens skip og borefartøyer offshore er veldig mye basert på teknologi
utviklet i Norge. Kongsberg Maritime
er den største aktøren. Amerikansk eide
Maritime Technology i Egersund er en
annen viktig aktør.
– Det hevdes at teknologiutviklingen
skyldes det norske «maritime klusteret» av

bedrifter, er du enig?
– Du kan godt si at «klusteret» er
systemet som får utviklingen til å skjer.
Ser vi på kjeden fra rederne til leverandører som Kongsberg, Brunvold, Rolls
Royce, ABB, Siemens, Wärtsilä, til oss i
DNV GL, og universitetsmiljøet i
Trondheim, så er alle til stede i Norge.
– Er det riktig å omtale dynamisk posi-

Omfattende meritter
FIKK PRIS: Da Aleks Karlsen ble tildelt «Distinguished Achievent Award», fra Marine
Technology Society, skrev juryen blant
annet:
Aleks Karlsen er en av industriens mest
aktive og engasjerte personer når det
kommer til DP-systemer pålitelighet, sikkerhet, og utvikling av ny design.
Siden han kom til Veritas i 1999, har Aleks
hatt en lederrolle i utvikling og oppdatering av Veritas-regler, nye DP-standarder,
og analysemetoder for håndtering av risiko.
Han utviklet den første standarden for

simulator-testing av DP-systemer
(«hardware-in-the-loop» HIL-testing), som
var en viktig del av grunnlaget for oppstart
av firmaet Marine Cybernetics i Trondheim
– senere kjøpt av Veritas.
Han er en flittig bidragsyter til «the Dynamic Positioning Conference», som foredragsholder og ordstyrer, der han fritt
deler sin omfattende kunnskap og ekspertise med DP-samfunnet.
Hans bidrag fortsetter å påvirke, og tilrettelegge for industriens målsettinger om
høyere pålitelighet, effektivitet, og utslippskontroll.

sjonering som «norsk»?
– I dagens offshore-næring finner vi
veldig mye nyutviklet teknologi som er

utviklet i Norge.
Morten Hofstad

FAKTA
Dette er DP
■ Dynamisk Posisjonering (DP) gjør at plattformer og skip kan holde posisjonen sin i
sjøen uten å ankre eller line. Da demrer det vel for de fleste av oss: Dette er helt avgjørende for olje- og gassutvinning på dypt vann.
■ Ved hjelp av avansert teknologi, ulike typer posisjonsgivere, propeller og thrustere er
det mulig å motvirke naturkrefter som vind, strøm og bølger uten bruk av ankre eller liner.
■ Moderne offshore industri er utenkelig uten dynamisk posisjonering. DP er en «muliggjørende teknologi». Dette gjelder spesielt utvikling og drift av offshore olje- og gassfelt.
■ Dynamiske posisjoneringssystemer fra Kongsberg finnes nå om bord i forsyningsskip,
borerigger, rør- og kabelleggere, steindumpere, bøyelastere, kran- og løftefartøy, marinejaktfartøy, cruiseskip, flytende hotell og lystbåter, og dreier seg ikke lenger bare om å ligge i ro, men like gjerne om å følge en bane eller holde seg innenfor et større definert område.
■ En moderne DP-operert borerigg har typisk en kraftproduksjon tilsvarende et middels
norsk vannkraftverk, eller tilsvarer forbruket til ca. 15 000 mennesker.
■ Det er i år 40 år siden Kongsberg fikk sin første kontrakt på et DP-styringssystem med
skipsreder Stolt-Nielsen.
Kilde: Gemini.no
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– Departementet har ikke gjort nok for lokale ringvirkninger.

Gryende politisk u
REAGERER: Fylkesrådsleder Tomas
Norvoll.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
«UAKSEPTABELT». Fylkesrådet i
Nordland har lansert relativt skarp kritikk mot regjeringen for det fylkespolitikerne mener er en tiltagende ettergivenhet med operatørselskapenes
omgang med vedtatte planer for utbygging og drift av offshorefelt i nord.
Fylkesrådet mener regjeringen slakker på kravene til oljeselskapene i nord,
og sier dette er «uakseptabelt». Foranledningen er et møte i januar med
politisk ledelse i Olje- og energidepartementet, der delegasjonen fra Nordland mener de ikke fikk politisk drahjelp.
– Det er uakseptabelt at regjeringen
lemper på forpliktelsene selskapene har
i nord, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).
– Lavere aktivitet på sokkelen gir
store konsekvenser for helikopter-, forsynings og leverandørindustrien i
Nordland. Da må man ta de grepene
man kan for å opprettholde så mye
aktivitet som mulig, sier Norvoll.
– KRAV UTHULES. Nordlendingene
mener at krav satt av Stortinget i Plan
for utvikling og drift (PUD), uthules
gjennom det de mener er regjeringens
manglende vilje til å følge opp den faktiske utviklingen.
– Den opprinnelige avtalen er signert med Stortingets velsignelse, og
endringer av denne skal behandles av
Stortinget selv. Vi krever at olje- og
energiminister Tord Lien tar eventuelle endringer av PUD Aasta Hansteen,
tilbake til Stortinget for politisk behandling, sier Brønnøy-ordfører Johnny Hansen (Ap), som kjemper for at et
redningshelikopter (SAR) for aktiviteten på sokkelen skal plasseres i Brønnøysund.
Fylkespolitikerne trekker også fram
Aker Solutions, som tross omfattende
investeringer i Sandnessjøen, ikke fikk
vedlikeholdsoppdrag fra Statoil.
– Spesielt Helgeland merker dette
gjennom økte ledighetstall innen oljeog gassnæringen. Som igjen påvirker

I BØYENE: Synlig tegn på dalende aktivitet, offshoreskip fortøyd ved kai kysten rundt, som her i Bergen Havn.
annen lokal næring, sier ordfører i Alstahaug Bård Andres Langø (Ap).
– LITEN VILJE. Nå forlanger politikerne

fra Nordland at nordlendingen i ministerstolen engasjerer seg sterkere i
tiden framover.
– Olje og gassnæringen på Nord-

lands sokkel vies oppmerksomhet gjennom uttak av verdiene langs kysten,
men vi ser liten politisk vilje for å skape
ringvirkninger på Helgeland. Vi for-
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utålmodighet
KOMMENTERER: Elnar Remi Holmen,
politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet (Frp).
FOTO: MORTEN HOFSTAD

– Vi kjenner
oss ikke igjen
Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Elnar Remi Holmen
(Frp), kjenner seg ikke igjen i kritikken
som kommer etter møtet han hadde
med politikerne fra Nordland i forrige
uke.
– I all vår dialog med operatører og
leverandører, så framhever vi verdien
av lokal forankring på land, av aktiviteten offshore. Dette er det dessuten
bred enighet om på Stortinget, sier
Holmen.
– Petroleumsnæringen opplever en
utfordrende periode, der det er mest
krevende for industrien på Sør-Vestlandet. Næringen må få ned kostnadsnivået, slik at det kan komme flere utbyggingsprosjekter også i nord. Regjeringen har blant annet akkurat tildelt rekordstort areal i TFO 2015, ikke minst
utenfor Nordland. Dette er et viktig
grep for økt aktivitet, sier Holmen.

FOTO: MORTEN HOFSTAD

venter at olje- og energiministeren
Tord Lien gjennom tildeling av lisenser følger opp den politiske linje som
har vært kjørt over lang tid. Nemlig at

nye funn skal gi aktivitet i hele NordNorge, avslutter fylkesrådsleder Tomas
Norvoll.

Morten Hofstad

– Men nå har vi et konkret eksempel der
Aker Solutions har fulgt oppfordringer fra
både myndigheter og oljeselskap om å etablere seg i Sandnessjøen. Ved første korsvei,
får de null fra Statoil. Hvordan kommenterer du det?
– Det er jo ikke riktig at de ikke har
fått kontrakter. Aker Solutions vant
tross alt kontrakten med BP. Men vi
har stor forståelse for at Alstahaug blir
berørt av beslutningen i Statoil. Men
det er bred enighet i Stortinget om at
selskapene selv er ansvarlige for kommersielle beslutninger. Det vi blant
annet kan bidra med er gjennom våre
samtaler med selskapene oppfordrer
dem til å se verdien av lokal aktivitet.
– Bør det ikke komme strengere myndighetskrav til ringvirkninger?
– Vi har krav, for eksempel i PUD
for Aasta Hansteen. Vi ser at prosjektet
allerede har levert over forventninger,
mer enn to år før produksjonen starter
opp. Aasta Hansteen vil gi ringvirkninger i mange år framover.
– Det kreves at vilkår for SAR-helikopter i Brønnøysund må tilbake til Stortinget. Er det aktuelt?
– Det er ganske spesielt å komme
med et slikt krav, siden plassering av
helikopteret ikke er noe vilkår for
PUD-godkjenning. Plassering av SARhelikopteret omtales av operatøren i
konsekvensutredningen for PUD. En
eventuell endring vedrørende planlagt
SAR-helikopter i Brønnøysund er ikke
et tiltak av en slik karakter at det krever
Olje- og energidepartementets godkjennelse. Sikkerhetsmyndigheten og
operatørselskapet jobber videre med å
finne en løsning, innenfor de strenge
krav til helse-, miljø og sikkerhet vi har
på sokkelen, sier politisk rådgiver Elnar
Remi Holmen.
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Oljeministeren vil la de fleste tungvekterne på norsk sokkel lete
etter olje- og gass utenfor Nordland.

Mener kartet er svar på
bønn om mer aktivitet
MEST I NORDLAND. Tord Lien kunngjorde tildelingen i lisensrunden TFO
2015 på Sandefjordkonferansen i begynnelsen av januar.
– Det er svært gledelig at oljeselskapene viser så stor interesse for våre
best kjente leteområder at jeg kan tilby
tildeling i 56 utvinningstillatelser. Årets
TFO-tildeling er dermed blant de største på norsk sokkel. Tildelingen vil
bidra til aktivitet og sysselsetting i petroleumsindustrien etter hvert som områdene blir utviklet, sa olje- og energiministeren.
Norskehavet får 24 av de totalt 56
nye lisensene. 12 av lisensene ligger innenfor det vi geografisk kan definere
som «Nordland», med et bredt utvalg
av robuste norske og utenlandske operatørselskaper. Tyske Wintershall har
fått en lisens nesten så langt nord som
mulig opp mot stengte område vest av
Lofoten. Amerikanske ConocoPhillips

har fått en lisens vest av Bodø, sør-øst
for Røst, også dette temmelig nær omstridte områder.
HELGELAND. Utenfor Helgeland legger departementet til rette for videreutvikling av Norne og Skarv.
■ BP blir operatør på lisensen «Skarv
Unit», som ligger vest for Skarv-feltet.
Tildelingen forutsetter boring innen to
år, framgår det av dokumenter fra departementet. BP har allerede omfattende utbyggingsplaner i nærområdet
med Skarv-satellitten «Snadd».
– Vi har tro på Skarvområdet, og er
glad for tildelingen, sier Olav Fjellsaa i
BP.
■ Statoil har fått to brønner med boreforpliktelser innen to år. Selskapet
framhever selv lisensen de har døpt
«Cape Vulture», som ligger i Norne-lisensen.
– Tildelingen omfatter to for-

pliktelsesbrønner i områder som er viktige for Statoil. Begge prospektene vil i
tilfelle funn gi mulighet for oppkobling
til eksisterende infrastruktur – Blåmann til Goliat (utenfor Hammerfest) og
Cape Vulture til Norne (vest av Sandnessjøen), sier Jez Averty, letedirektør i
Statoil for norsk sokkel.
■ Franske Total har fått et nytt område
som ser ut til å være tilgrensende til det
lovende oljefunnet Alve Nord, også
dette innenfor rekkevidde av Norne
eller Skarv.

sasjonen Petro Arctic.
– Tildelingen er viktig for en fortsatt
attraktiv og konkurransedyktig sokkel.
Det viser at svært mange selskap med
forskjellig bakgrunn, filosofi og innretning viser interesse for, og har troen på
norsk sokkel, sier direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass,
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
Miljøorganisasjoner mener tildelingen går på tvers av føringene som
ligger i klima-avtalen, signert i Paris før
jul.
– Lien må skjønne at tillatelsene er
et veddemål mot fremtidige generasjoner, som blir sittende med bakfylla
etter oljefesten. Det er rett og slett
frekt hvordan Tord Lien regelrett driter i Paris-avtalen og verdens framtid,
sier Ingrid Skjoldvær, leder av Natur og
Ungdom.

STOR INTERESSE. Talsmenn for petronæringen er storfornøyd med ministerens tildeling.
– Det er gode nyheter med tildelinger av nye lisenser og spesielt for
Nordlandskysten er dagen lisenstildelinger meget gode. Oljeselskapene viser
stor interesse for å lete i nord, sier
direktør Kjell Giæver i interesseorgani-

Morten Hofstad

Tror på mer boring på norsk sokkel
FORNØYD. Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) uttrykker stor tilfredshet med
utfallet av konsesjonsrunden
TFO 2015, der tildelingene
ble kunngjort tidligere i uka.
23 nye lisenser på strekningen
Kristiansund-Lofoten, hvorav 15-16
innenfor et område som kan defineres
som «Nordland», er gitt til en rekke
av de største aktørene på norsk sokkel,
inkludert Statoil og BP.
– Det er veldig artig at vi har opplevd så sterk og bred søkning på nytt
leteareal. At så mange tunge aktører
trekker nordover, bekrefter at norsk
sokkel er konkurransedyktig, sier
Tord Lien til Helgelands Blad.
– Er det riktig oppfattet at de små og
lite likvide aktørene i stor grad er valgt
bort i denne tildelingen?
– Store og tunge aktører, med evne
til å løfte prosjekter, har søkt. Det er
gledelig, sier Lien.
FORUTSIGBARHET. Tyske Wintershall har for eksempel fått tre operatørskap utenfor Nordland i denne
runden. Selskapet var et av svært få
som leverte nye planer for utbygging
til myndighetene i 2015.
– Hva har departementet lagt vekt på i
tildelingen?
– Vi har vært opptatt av å oppfylle
vårt løfte fra 2013 om å holde et forutsigbart tempo på tildelingene av nytt

PØSER UT AREAL: Olje- og energiminister Tord Lien.
leteareal. Vi har sett etter kvaliteten i
søknadene, og valgt ut i fra de beste og
mest lovende søknadene, sier ministeren.
– Noen av selskapene har presentert nye letemodeller, som representerer nye måter å tolke geologien på.
FORVENTER BORING. – Hvor mange
brønner har departementet forventninger
til faktisk vil bli boret som følge av TFO

2015?
– Historisk erfaring er at rundt
halvparten av tildelinger i TFO-runder, blir boret, sier Tord Lien, som
understreker at departementet allerede har ute på høring nok en lisensrunde, TFO 2016. Dessuten er tildelingene i den 23. ordinære konsesjonsrunden ventet til sommeren.
23. runde er i hovedsak viet Barentshavet, men også med noen blok-

FOTO: MORTEN HOFSTAD

ker rundt Aasta Hansteen, vest av
Røst.
– I TFO 2015 flyttet vi inn areal fra
den kommende 23. konsesjonsrunden,
for at arealet skulle komme raskere ut,
sier olje- og energiminister Tord
Lien.
Morten Hofstad

PETRO PULS

NYE MULIGHETER:Tildelingen TFO 2015 er spesielt omfattende i Norskehavet.
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TEMA: AASTA HANSTEEN

KOMMER: Seven Viking.

FOTO: EIDESVIK

Aasta Hansteen-utbyggingen går inn i prosjektets tredje offshore-sesong.

Planlegger travel s
MYE PÅ GANG. Sommeren 2016 blir
tredje sesong på Aasta Hansteen-feltet,
etter starten med legging av fiberkabler
på forsommeren 2014.
I sommer er det duket for spennende
spesialfartøyer som Seven Viking,
Seven Ocean, Skandi Skansen, Seven
Arctic ute på feltet.
– Vi planlegger stor aktivitet fra
Sandnessjøen i sommer, forteller Helge
Hagen, som er prosjektleder i Statoil
for subsea-operasjoner på denne feltutbyggingen.
– I fjor gjennomførte vi 138 seilingsdøgn på Aasta Hansteen. I år planlegger vi 240 døgn.

1300 meter lenger oppe. Rørene produseres i Subsea 7-anlegget på Vigra
utenfor Ålesund.
– Juli måned blir en spesielt hektisk
måned i havn og ute på feltet, sier Hagen.
Generelt vil feltaktivitetene, både
med båter, men omsider også med rigg,
føre til mer aktivitet i land.
– Det kommer opp mye utstyr til det
nye subsea-anlegget, alt fra juletrær, til
brønnoverhalingsutstyr for rigg. Utstyret skal mottas, testes og klargjøres
før utstyret skal ut på feltet, forteller
Hagen.

RØRLEGGING. I slutten av april starter
arbeidet med å legge rørledninger og
såkalte «stigerør», rørene som skal føre
gass fra havbunnen opp til plattformen,

BORING. Opprinnelig var planen å
starte produksjonsboringen rundt
påsketider i år, en aktivitet som normalt
skaper mye aktivitet i land. Siden pro-

duksjonsstart på feltet er utsatt med ett
år, er også boreplanen til stadig revisjon.
– Hva er status på riggaktivitet med boring av produksjonsbrønner?
– Vi gjør stadig vurderinger av boreplanen, sett i lys av at produksjonsstarten ble utsatt ett år. Vi har fortsatt ikke
konkludert.
– Blir det boring i år?
– Det er fortsatt åpent, sier Christensen.
Morten Hofstad

KOMMER: Det nybygde konstruksjonsfartøyet Seven Arctic.
ILLUSTRASJON: SUBSEA 7
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FRA VIGRA: Seven Oceans.
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FOTO: SUBSEA7

sommer på feltet
KOMMER: Konstruksjonsfartøyet Skandi
Skansen.
FOTO: DOF
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TEMA: AASTA HANSTEEN

På verftet i Sør-Korea skal verdens største gassplattform i sitt slag
leveres i løpet av året.

Giganten tar form
I KOREA. Hos Hyundai i Sør-Korea begynner de to plattformdelene, skroget
og dekket, å ta form i dokken.
– Vi har for tida bra framdrift på
byggingen, både av skrog og dekk på
verftet, Torolf Christensen. Han er
prosjektdirektør for hele feltutbyggingen.
– Dekket mangler nå bare installasjon av øverste nivå, også kalt «vær-dekket». Dekket vil ferdig sammensatt
veie rundt 24.000 tonn, forteller Christensen, som så det hele på nært hold
like før jul.
FLERE TUNGLØFT. Skroget er en mer
kompleks struktur, og vil ferdig montert veie rundt 46.000 tonn. Tre tungløft gjenstår på denne delen av prosjektet, opplyser prosjektsjefen.
Planen er å frakte skrog og dekk
separat til Norge neste år, slik at sammenstillingen av skrog og dekk skal
kunne starte på Stord høsten 2017.
– Vi har bra framdrift, og planen om

FERDIG: Slik skal Aasta Hansteen-plattformen ta seg ut når den er ferdig installert på feltet, vest av Røst, sommeren
2018.
ILLUSTRASJON: STATOIL
å slepe plattformen ut på feltet sommeren 2018 står ved lag. Gassproduksjonen planlegges startet i andre halvår
2018, forsikrer Christensen.
Morten Hofstad

DEKKET: Plattformdekket fikk i januar løftet om bord boligkvarteret.

Feltinterne rør og
Rørene mellom havbunnsinstallasjonene, og ankerlinene
til plattformen er klare for utskiping.
FORTØYNINGER. I midten av november ankom 37 tromler med fibertau,
som hver veier 65 tonn, Asco-basen på
Horvnes med lasteskipet Happy
Rover. Tromlene skal oppbevares på
baseområdet gjennom vinteren.
Tauene er produsert i Portugal av
leverandøren Technip. Senere kommer kjetting, som sammen med tauene skal utgjøre de rundt to kilometer
lange linene fra plattformen ned til de
17 sugeankrene som allerede er utplassert på feltet.
– Skipet som vil bli mest å se i
Sandnessjøen er Skandi Skansen, som
skal legge ut ankerlinene som plattformen skal fortøyes i på feltet. Hver line
blir til sammen 2500 meter lang, en
kombinasjon mellom kjetting og
fibertau. Fibertauet i linene er 26,4
centimeter tykt, sier Helge Hagen i
Statoil.
RØRLEDNINGER. Seven Viking skal
gjøre oppkoblinger mellom rørledninger og havbunnsinstallasjonene.
Dette inkluderer også oppkobling
mellom eksportrørledningen og
Polarled. «Spooler», som er mellomstykker mellom rørledninger og
havbunnsinstallasjoner, produseres
denne våren av Aker Solutions på
Strendene i Sandnessjøen.
Morten Hofstad

FELTINTERNE RØR: «Spools» til Aasta
Hansteen under produksjon hos Aker
Solutions på Strendene i Sandnessjøen.
FOTO: STATOIL

FORTØYNINGER: Fortøyninger til
Aasta Hansteen ankom Asco fra Portugal med lasteskipet Happy Rover i
november.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

FÅR DET TRAVELT: Ståle Edvardsen, basesjef hos Asco i Sandnessjøen.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
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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.

SUBSEA: Fra subsea-anlegget på Horvnes i Sandnessjøen. Lars Myrvang (t.v.) og Fredrik Nordnes fra Statoil med modulene til
Aasta Hansteen-feltet.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

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: MARIANN VATNE

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: MARIANN VATNE
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EN AV GUTTA: Julianne gjengen på boredekket ombord på Transocean Spitsbergen. Alle lærlingene måtte gå i land da nedbemanningen startet.

– Det gjelder å stå på. Jobbene detter ikke lenger ned i fanget, sier
hun, tross fagbrev som boredekksarbeider.

Julianne ble «fisker»
UNG «ROUGHNECK». Julianne Marseliussen Aasen prydet forsiden på første
utgave av Petro Puls høsten 2013. Hun
var da 18 år, og hadde fått lærlingplass
som boredekksarbeider på superriggen
Transocean Spitsbergen.
– Det er egentlig ganske kult, sa eleven med bakgrunn fra brønnteknikk
ved Sandnessjøen videregående skole.
Julianne sto læretida ut, og fikk sitt
fagbrev som boreoperatør høsten 2014.
Men omtrent samtidig startet nedturen
i offshorenæringen.
– Alle lærlingene i Transocean ble
satt på land, sier Julianne, som hadde
sin siste tur på riggen i august 2014.
FISKER. Sommeren 2015 fikk Julianne
vikarjobb hos servicefirmaet Baker Hughes på basen i Tananger utenfor Stavanger.
Etter en ferietur nordover til familien i Leirfjord på Helgeland, ringte Julianne selv ned for å høre om det kunne
bli mer jobb i Tananger.
Denne gang ble hun henvist til bemanningsbyrået Hytech, og fra oktober
2015 var Julianne i full sving igjen hos
Baker Hughes.

NY HJELM: Julianne Marseliussen
Aasen, jobber med boreutstyr, denne
gangen på land.
ALLE FOTO: PRIVAT

OPP OG FRAM: Julianne Marseliussen
Aasen.
FOTO: TRINE M. ALBRIGTSEN

Faksimile PetroPuls nr 1-2013.

– Jeg jobber på fiskeavdelingen, sier
hun.
For å unngå eventuelle misforståelser; det handler om «fisking» av boreutstyr nede i offshorebrønner.
– Vi har en mengde forskjellige

«tools» (redskaper) som brukes til å
hente ut boreutstyr som for eksempel
kan ha kjørt seg fast nede i brønnen.
– Jeg jobber som tekniker på
Tananger-basen, og har oppgaver
knyttet til å finne fram tools, klargjøre,

og pakke dem for utsendingen til riggene. Det handler blant annet om
truck- og krankjøring på det omfangsrike anlegget på basen.
– Det er en kjempebra erfaring å få
med seg, og interessant å lære mer om
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PÅ LAGERET: Julianne i full sving på lageret hos Baker Hughes i Tananger.
hva som skjer nede i en brønn i tillegg
til det jeg lærte fra boredekket på riggen.
KREVENDE. Men Julianne legger ikke
skjul på at tilværelsen som innleid ikke
gir spesielt lang forutsigbarhet.

– Det er jo risikabelt å ikke vite hvor
lenge jobben varer. Jeg har vurdert mer
utdanning. Jeg tar ekstra fag for å få
generell studiekompetanse, og regner
med å søke på utdanning til høsten.
Akkurat hva det blir vet hun foreløpig ikke.

Blant de tidligere medelevene fra
brønnteknikk i Sandnessjøen, er det
ikke mange som fortsatt er i offshorenæringen.
– Noen er arbeidsledige, noen dro i
militæret, andre dro hjem for å jobbe
på familiegården, forteller Julianne.

Selv velger hun å klore seg fast der
hun er – som «fisker».
– Det gjelder å stå på. Jobbene detter
ikke lenger ned i fanget, sier Julianne
Marseliussen Aasen til Petro Puls.
Morten Hofstad
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Mange synes å mene at billigere olje er signalet på slutten for oljealderen. Det motsatte skjer, se bare på grafen.

Ikke «grønt»,
men «svart» skifte
■ Innen år 2035 spår BP at det
totale energiforbruket i verden
vil vokse med 34 prosent.
■ Veksten i forbruk av olje og
gass blir like stor de neste 20
årene, som de siste 20 årene.

analyse
.

Morten Hofstad

MOTSATT. «Omstilling», og «grønt
skifte» er tidens mantra i den norske
samfunnsdebatten. Stupet i oljeprisen
har sprøytet bensin på bålet for alle
som mener at vindmøller og solpanel
kan erstatte klodens fortsatt suverent
viktigste energikilder, olje og gass.
Som vi skal se har prisfallet sin egen
forklaring, og forklaringen er ikke at
kjøperne av olje og gass har forsvunnet.
Faktum er at forbruket har skutt i været
i takt med de fallende prisene.
Siden inngangen til 2013, inkludert
prognosen for 2016, vil verdens konsum av olje ha vokst 5-6 millioner fat
om dagen (se graf), ifølge tall fra det internasjonale energibyrået, IEA. Til
sammenligning ligger den daglige norske oljeproduksjonen litt i underkant av
to millioner fat.
OPP, IKKE NED. Når man snakker med
folk i oljebransjen er det økningen i
konsumet de bruker som bekreftelse på
at pris-krisen kommer til å gå over. Det
hadde vært verre om forbruket hadde
falt. Når, og hvor høyt oljeprisene igjen
vil stige, overlater vi til korpset at spåmenn, som på daglig basis mener noe
om akkurat det.
Når USA har tatt steget over fra importør, til eksportør av olje og gass, har
vi fått en fundamentalt ny situasjon,
som godt kan føre til at vi aldri mer vil
se oljepriser på 100 dollar fatet.
Men hvor blir det så med det grønne
skiftet?
Statkraft har skrinlagt omfattende
investeringer. Sol-eventyret til Jens Ulltveit Moe, REC Silicon, klapper sammen på børsen.
Fornybar kraft er avhengig av høyere energipriser. Utfasing av karbonenergi er avhengig av høye energipriser. Nå har vi lave energipriser. Dermed foregår det ikke noe skifte fra svart
til grønn energi. Vi er snarere inne i et
«svart skifte».
TAR TILBAKE MAKT. Energiprisene er
i stor grad det virkelige bakenforlig-

VOKSER KRAFTIG: Verdens forbruk av olje, kvartalsvis fra starten av 2013 til prognose for utgangen av 2016. Forbruket har
vokst nær tre ganger den norske produksjonen i perioden.
GRAFIKK: IEA
gende makt-spillet der ute. Saudi Arabia så at de høye oljeprisene stimulerte
enorme investeringer i oljeproduksjon
fra mange kanter av verden, produksjon
som har hatt kostnader langt over ørkenoljen fra sheikene. De høye prisene
stimulerte samtidig utviklingen av konkurrerende energikilder. Svaret på
denne utviklingen ble å oversvømme
markedet med arabisk olje.
Hvis hensikten til sheikene var å ta
tilbake tapte markedsandeler, er målet i
sikte.
IEA mener nå at hvis lave oljepriser
vedvarer, er verden på vei tilbake til
situasjonen fra 1970-tallet med avhengighet av olje fra Midtøsten. Den gang
kontrollerte Opec-kartellet over halvparten av verdens oljeproduksjon. De
siste år har markedsandelen vært under
40 prosent.
Vil prisene igjen stige, og hvor høyt?
MÅ OPP. Den siste av de månedlige
analysene fra IEA inneholder flere scenarier, basert på ulike forutsetninger.
Felles for dem alle er at prisene vil ikke
bli liggende på 30 dollar fatet.
Den mest pessimistiske prognosen
sier «under 50 dollar» til 2020, for å
stige til 85 dollar i 2040. En rekke av de
store oljeprodusentene, som Russland,

Nigeria, og Venezuela, sliter alvorlig
med statsfinansene slik dagens priser
utvikler seg. Dermed vil interessen for
å kutte i produksjonen være med på å
begrense dagens overproduksjon.
Sheikene kan holde ut lenge, fordi
deres oljeproduksjon har så lave kostnader.
KRAFTIG VEKST. I BP er man pessimister, i alle fall for utviklingen i år. Oljegigantens energi-bibel «BP Energy
Outlook» ser fortsatt smekkfulle lagertanker. Men veksten i forbruk, og tendenser til avtagende produksjonsvekst,
taler for en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i løpet av året.
Innen år 2035 spår BP at det totale
energiforbruket i verden vil vokse med
34 prosent, basert på 1,5 milliarder
flere mennesker på jorda, og bedre
økonomi i verdens mest folkerike land.
I det samme tidsrommet spår analysen at den globale økonomien (BNP)
vil doble seg.
Energi basert på fossile kilder vil utgjøre 60 prosent av veksten i energiforbruk fram mot 2035, spår BP-analytikerne, og vil fortsatt utgjøre 80 prosent
av totalt energiforbruk om to tiår. Forbruket av naturgass vil vokse raskere
enn olje, mens bruk av kull vil falle.

Oppsummert mener BP-rapporten
at veksten i olje og gass vil blir like stor
de neste 20 årene, som de siste 20
årene.
Så hva kan hjelpe «det grønne skiftet»?
MÅ VOKSE. Høyere energipriser ville
gjort underverker, både i forhold til
forbruk og finansiering av alternative
kilder.
Renere olje- og gassproduksjon hjelper litt.
Elbiler hjelper på lufta i byene.
Sol- og vindenergi er krevende fordi
effekten er liten i forhold til areal som
beslaglegges, og teknologi for lagring
av generert energi i perioder uten sol
og vind, finnes ikke og kan bli så dyr at
økonomien i slike energiformer undergraves.
Oppsummert: Alle prognoser taler
for at verden kommer til å trenge mye
mer olje og gass flere tiår framover.
Men lavere priser krever at produksjonskostnadene reduseres.
Det er fristende å sitere olje- og
energiminister Tord Lien:
– De som skal slå av lyset på norsk
sokkel, de er ennå ikke født.
Morten Hofstad

PETRO PULS

VIL TRENGE MER: Verden kommer til å trenge langt mer olje og gass enn det som produseres daglig i år.
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MEST MULIG: Lokalt jobbes det for at mest mulig test, inspeksjon, og reparasjon på subsea-utstyr skal foregå i det nye anlegget på Horvnes.

ALLE FOTO: MORTEN HOFSTAD

Statoil og BP fylte hallene med utstyr str

– Vi er supe
fornøyd me
FYLLES OPP: Lars Myrvang (t.v.) og Fredrik Nordnes fra Statoil med modulene som
skal testes på Horvnes før installasjon på Aasta Hansteen-feltet.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

STORT OG MODERNE. Anlegget på
Horvnes i Sandnessjøen er ikke bare
stort, det er trolig det mest moderne
verkstedet i landet for service og vedlikehold av produksjonsutstyr for olje
og gass-industrien.
Tre verksted- og lagerhaller, hver på
1.750 kvadratmeter, sammen med en
lagerhall på rundt 700 kvadratmeter,
kommer sammen med flere mindre
arbeidshaller og lager, og 16 topp moderne kontorplasser.
Driftsansvarlig på vegne av både
Statoil og BP, Fredrik Nordnes, viste
mandag formiddag rundt på anlegget.
Han legger ikke skjul på at han er stolt
over å forvalte et anlegg han mener
åpner tallrike muligheter for lokalt næringsliv.
– Vi er superfornøyd, sier Nordnes.

respektive selskaps lagerhaller er gulvene allerede fylt med utstyr.
En ren verkstedhall har dobbelt traverskran med samlet løftekapasitet på
120 tonn, i tillegg til to mindre traverskraner som er beregnet for arbeidsbenker.
I enden av hallen kan utstyr testes
mot lekkasjer under vann med opp til
600 bar trykk. I slike tilfeller må operatørene holde seg i det eksplosjonssikrede kontrollrommet, der de via små
fjernstyrte ubåter og kamera kan kjøre
rundt og inspisere utstyret nede i testbassenget.
Den ene lagerhallen kan med enkle
grep ombygges til en verkstedhall, og
mot nord kan anlegget utvides med
flere seksjoner, hvis framtidig aktivitet
skulle kreve det.

STOR KAPASITET. Aktiviteten i subseaanlegget på Horvnes er i full gang.
Siden nyttår har Statoil og BP begynt å
fylle opp hallene i subsea-anlegget på
Horvnes i Sandnessjøen. I begge

PROSJEKTER. Lokalt ansatte som vil få
sin jobb i anlegget på daglig basis, vil
foreløpig begrense seg til Nordnes selv,
sammen med operatører fra Asco som
har fått oppdraget med å drifte anleg-
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TESTBASSENG: I dette bassenget kan utstyr som er reparert senkes ned i vann, trykksettes, og sjekkes for eventuelle lekkasjer, en forutsetning for å kunne drive framtidig tungt vedlikehold.

raks subsea-senteret sto ferdig.

red anlegget
get.
En typisk aktivitet vil være at spesialister fra utstyrsleverandørene jobber
her på prosjektbasis i korte eller lengre
perioder.
Nordnes understreker at han håper
det kan komme behov for underleveranser fra lokale bedrifter innenfor
flere disipliner.
– Det er bare å ta kontakt, slik at vi
får mobilisert flest mulig innenfor lokalt næringsliv, sier Nordnes.
Anlegget er ikke øremerket arbeid
med bare subsea-utstyr. Utstyr som
brukes under boring på rigger, vil kunne jobbes med på Horvnes-anlegget. I
tillegg ser Nordnes muligheter i å jobbe med utstyr som står på dekk på produksjonsanlegg som Skarv og Norne.
TEKNIKERE JOBBER. Den store verkstedhallen preges de første månedene i
år av tungt utstyr til Aasta Hansteenfeltet. Til sammen åtte 43 tonn tunge
brønnhodemoduler, såkalte «juletre»,
skal testes av leverandøren Aker Solu-

tions før modulene skal sendes til havs
lenger ut på året.
Team med tilreisende teknikere fra
leverandøren skal jobbe i Sandnessjøen
et stykke utover våren med klargjøringen. Teknikerne har ikke lyst til å bli intervjuet, men de skryter uhemmet av
subsea-anlegget som sto ferdig like før
jul.
■ Anlegget er bygd for rundt 150 millioner kroner av Helgelandsbase, på
bakgrunn av en 20 års leiekontrakt med
Statoil og BP. Torstein Botn har hatt
hovedentreprisen, med leveranser fra
Momek, Sandnessjøen Installasjon,
Brødrene Dahl, og Klimateknikk.
Morten Hofstad

TESTING:Teknikere fra Aker Solutions har startet med testing og klargjøring av kontrollmodulene som skal ut på Aasta Hansteen senere i vår.
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KARTLEGGER: Inkubator Helgeland,
ved Svein Skogsøy og Annbjørg Skjerve.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Vil
samle
leverandører
KARTLEGGING. Nordland fylkeskommune vil bidra til å utvikle leverandører
til subsea-anlegget i Sandnessjøen, og
har bevilget 596.000 kroner til en studie av mulighetene i leverandør-markedet.
– Vi ønsker at lokale og regionale leverandører skal kunne levere vedlikeholds- og modifikasjonstjenester, slik at
det nye bygget i Sandnessjøen ikke kun
blir et lager, sier fylkesråd for næring,
Mona Fagerås (SV).
– Det skal i tillegg vurderes ulike
samarbeidskonstellasjoner for å kunne
levere komplette pakker til senteret.
STØRRE VOLUM. Når feltet Aasta
Hansteen settes i drift i 2018, vil det
være tre felt i produksjon på sokkelen
utenfor Helgeland. For å optimalisere
regionale ringvirkninger er det behov
for å tilrettelegge for at mest mulig av
subsea-aktiviteten i Nordland kan betjenes lokalt, ifølge Fagerås.
– Både Norne, Skarv og Aasta Hansteen vil generere subsea aktivitet i
driftsfasen, og det er derfor behov for
tilrettelegging for lokal og kostnadseffektiv betjening av subseaaktiviteten,
sier fylkesråden.
Inkubator Helgeland har tatt utfordringen fra fylkesrådet og skal bruke
våren på leverandør-prosjektet.
– Vi ønsker å forberede Sandnessjøen på hva som skjer, sier prosjektleder Annbjørg Skjerve og Svein
Skogsøy fra Inkubator Helgeland.
MULIGHETENE. Oppunder påske planlegges offisiell åpning av subseaanlegget, der både Statoil og BP vil
delta. Åpningsdagen kommer til å by på
et større leverandørseminar.
Men før den tid skal prosjektet har
jobbet aktivt mot lokale potensielle leverandører.
– Vi ønsker å løfte fram mulighetene
som kommer, sier Skjerve og Skogsøy.
■ Aker Solutions og Momek er styringsgruppe for leverandørprosjektet, i
samarbeid med Olje & Gass-klynge
Helgeland, finansiert av Nordland fylkeskommune.
Morten Hofstad

LEVERANDØRER: I tillegg til hovedleverandørene av subsea-utstyr, skal bredden av lokale leverandører kartlegges.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
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Vant BP I

Vant BP II

KONTRAKT: Kaefer Energy vant kontkrakten på ISO-vedlikeholdet på blant annet Skarvfeltet. BP Norge har til sammen 14 installasjoner på norsk sokkel, henholdsvis på feltene
Valhall, Ula og Skarv. Kontrakten varer i ni år, og ventes å gi en årlig omsetning rundt 180
millioner kroner. Oppdraget ventes å sysselsette mer enn 200 personer.

KONTRAKT: Prezioso Linjebygg AS har fått rammekontrakt med BP Norge på modifikasjoner, inspeksjon og multidisipline vedlikeholdstjenester basert på tilkomstteknikk på
alle selskapets installasjoner i Norge. Over kontraktperioden på tre til ni år, ventes omsetning rundt 180 millioner.
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Ny giv
for utsatt felt
UTBYGGING: Utbyggingen av
Trestakk-feltet i Norskehavet
blir flere milliarder kroner billigere enn antatt.
Dermed går Statoil likevel videre med
prosjektet, som i fjor ble utsatt på
grunn av manglende lønnsomhet, melder NTB.
I mars i fjor skulle egentlig Statoil,
ExxonMobil og italienske Eni fatte et
såkalt konseptvalg for utbyggingen av
Trestakk-feltet i Norskehavet, slik at
produksjonen kunne starte i 2018. En
fallende oljepris og krav om kostnadskutt og effektiviseringer gjorde imidlertid at hele prosjektet ble utsatt.
Selv om konseptvalget ble utsatt har
ikke arbeidet stanset opp. I de rundt ni
månedene siden utsettelsen har Statoil
og partnerne klart å få ned investeringskostnadene med 30 prosent. Det
har ført til at man nå har gjort konseptvalget og planlegger å fatte en investeringsbeslutning i løpet av året.
– Vi har utviklet billigere og smartere tekniske løsninger. Kombinert
med at kostnadskurven i bransjen har
snudd, har dette medført betydelige
kostnadsreduksjoner for Trestakk, sier
Torger Rød, direktør for prosjektutvik-

GRØNT LYS: Åsgardfeltet på Haltenbanken.
ling i Statoil til NTB.
■ Utvinnbare reserver i feltet er beregnet til om lag 50 millioner fat olje og 2
milliarder kubikkmeter gass, noe som
tilsvarer 75 millioner fat oljeekvivalenter. Etter planen skal feltet bygges ut
med fem havbunnsbrønner som knyttes
til produksjonsskipet Åsgard A.
Morten Hofstad

SAR fornyet med Statoil
KONTRAKT: Statoil har fornyet nasjonal avtale om avfallshåndtering med SAR AS. Avtalen omfatter farlig avfall, næringsavfall fra alle kontorsteder, offshore-installasjoner og
landanlegg i Norge. Kontrakten har en varighet på 6 år med opsjonsmuligheter for 4 års
videre forlengelse og har en totalverdi opp mot 1,2 milliarder kroner ved alle opsjoner
utøvd. SAR har hatt en lignende kontrakt med Statoil siden 2002. I Sandnessjøen har SAR
AS 21 ansatte.

Vil parkere oljerigger på Nesna
RIGG: Westcon Helgeland jobber nå
med å få godkjent opplagsplass til
oljerigger i Langsetvågen i Nesna
kommune. Riggsjef i Westcon Yard,
Malvin Eide ønsker å legge til rette
for å gi riggselskapene hjelp til å sette
fra seg rigger som skal i opplag. Mot
midten av året håper de å kunne tilby
plass til en rigg i Langsetvågen.
– Vi ønsker å finne en plass hvor
en rigg kan legges i kaldt opplag og
ser da på andre lokasjoner enn Ølen
og Florø. Plasseringen med nærhet
til Norskehavet er god, sier Eide.
Ifølge riggsjefen er det ikke vunnet noen avtale om en konkret rigg,
arbeidet gjør de for å kunne tilby
plassen i markedet.

FOTO: STATOIL
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Tema:

Olje- og gassnæringen i endring:
Klima, operatør, leverandørindustri og omstilling
Det blir muligheter for profilering av bedrifter.
For mer informasjon: http://www.offshorenordland.no/
Samarbeidspartnere:

Arrangør:
VIL TA OPPLAG: Daglig leder Arnt
Skogsøy i Westcon Helgeland.
FOTO: MARIANN VATNE
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Snart går «vi» fra tre til fem felt i drift i nord. En fersk studie tror på ni felt inne

– Det kommer m
PIONERENE. Først ut var Norne vest av
Sandnessjøen, i 1997. Så kom Snøhvit
utenfor Hammerfest. Feltsenter nummer tre i drift ble Skarv på nyttårsaften
2013.
Goliat utenfor Hammerfest sliter
med oppstartproblemer og
myndighetsgodkjenning, men kommer
etter alle solemerker i gang i år. Høsten
2018 skal Aasta Hansteen vest av Røst
settes i drift.
Disse fem feltsentrene, hver i sitt
slag, er pionerprosjekt i nord. Hvis nye
investeringer kommer på Norne, vil
alle fem feltene være i produksjon til
minst 2030, sannsynligvis ut mot og
forbi 2040.
■ På Norne har prosjektet «Norne
2030» konstatert at skuta tåler nye ombygginger og en teknisk levetid ut mot
2036. Statoil vil trolig gjennom egen
leteboring, og via samarbeid med andre
lisenseiere som Total, å øke reservegrunnlaget for forlenget olje- og gassproduksjon.
■ BP er dypt inne i foranalysene for
Snadd-prosjektet, en subsea-satellitt til
Skarv, der konseptvalg er ventet i år og
plan for utbygging i løpet av neste år.
VIKTIG RØR. Bare disse to prosjektene
kan utløse snarlige investeringer i utstyr og boring for 15-20 milliarder kroner.
■ Rørledningen Polarled, fra Nyhamna til Aasta Hansteen, vil åpne
sammen med feltsenteret høsten 2018.
Røret er lagt med flere tilnytningspunkt for nye feltutbygginger i Norskehavet.
Neste feltutbygging, nummer seks i
rekken, blir trolig oljefeltet Johan Castberg, vest av Nordkapp, der Statoil er
operatør.
Allerede påviste oljefunn i det
samme området, som Alta, Gotha og
Wisting adderer seg til samlede volumer rundt 1,2 milliarder fat eller «en
halv Johan Sverdrup».
Hva som så kan komme i tillegg er
gjenstand for analyse i rapporten
«Petro Foresight 2030», i regi av Pro
Barents, Petro Arctic, Kunnskapsparken Nord, Kunnskapsparken Bodø, og
Innovasjon Norge, i samarbeid med
analyseselskapet Rystad Energy.
NI FELT. En hovedkonklusjon er at
kostnadskuttene bransjen nå gjennomlever legger grunnlaget for framtidige
utbygginger i nord. Rapporten mener
at den såkalte «balanseprisen», oljeprisen som kreves for at driften skal gå i
balanse, har kommet ned i 45 dollar
fatet.
– I år har det vært ekstra viktig å ha
fokus på den makroøkonomiske situasjonen i analysearbeidet. Også for
Nord-Norge vil fremtidig oljepris- og
kostnadsutvikling være svært styrende
for fremtidig utvikling, sier direktør i
Petro Arctic, Kjell Giæver.
Rapporten spår at så mange som ni
felt vil være i drift utenfor Nordland,
Troms og Finnmark i 2030, inkludert

FØRST: Norne-feltet (Norneskipet).
FOTO: STATOIL

NABO: Skarv.

FOTO: MORTEN HOFSTAD

I TENKEBOKSEN: Den skisserte terminalen i Veidnes ved Nordkapp vil ikke bli løftet av Johan Cast

Strid om terminal
KOMMER: Aasta Hansteen. illustrasjon:
statoil

Leveranser vokser
Fra historisk nivå på rundt en milliard årlig i forbindelse med Snøhvit-utbyggingen, har nå årlig volum på leveranser fra
nord vokst til rundt fire milliarder kroner,
ifølge Petro Foresigth 2030.
Volume ventes å vokse videre med
oppstart på Aasta Hansteen. Som følge
av økt boreaktivitet og utbygginger med
Goliat og Johan Castberg, ventes leveransene fra nord å doble seg mot 2020.

utbygginger i Barentshavet Sør-Øst,
som foreløpig ikke er boret. Hvis
denne spådommen slår til, kan vi se årlige investeringer rundt 70 milliarder
kroner, fra 2020.
Morten Hofstad

HALV PRIS. Da Statoil i januar annonserte at de har kuttet utbyggingskostnadene for Johan Castberg-feltet
fra 100 til 50 milliarder kroner, sa selskapet litt mindre høyt at en av årsakene til priskuttet er at landterminalen på Veidnes ved Nordkapp er
droppet.
Førstevalget er et flytende produksjonsskip (FPSO), der Aker Solutions
for tiden gjennomfører en forstudie.
Statoil sier terminalen i Veidnes
videreføres som et separat prosjekt,
trolig for å trekke inn Lundin, som er
operatør for oljefunnene Alta og
Gotha.
STOR UTBYGGING. Johan Castberg
planlegges med en omfattende
subsea-utbygging med ti bunnrammer, og rundt 30 brønner.
– En utbygging av Johan Castberg
vil innebære en stor og omfattende

subseautbygging, i tillegg til produksjonsskip. De store kostnadsforbedringene skyldes at vi har endret konsept
og rendyrket det, utviklet et smartere
subseadesign, fått mer effektiv borings- og dreneringsstrategi og dratt
nytte av generelle kostnadsreduksjoner i markedet, sier Erik Strand Tellefsen, direktør for Johan Castbergutbyggingen til Teknisk Ukeblad.
Statoil planlegger investeringsbeslutning i løpet av 2017, med produksjonsstart i 2022 og en levetid rundt
30 år.
NOK OLJE. Petro Arctic nekter å gi
opp terminal-alternativet.
– Etter våre kilder bør det være
mulig å realisere en oljeterminal for
en kostnad på rundt tre milliarder
kroner. Påviste funn som Johan Castberg, Alta/Gotha og Wisting viser
volumer på rundt 1,2 milliarder fat
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en 2030.

mer
LNG: Snøhvit LNG, Melkøya.

berg-feltet alene.

FOTO: STATOIL

SKISSE: STATOIL

PÅ TEGNEBRETTET: Produksjonsskip
til Johan Castberg, konseptstudie i
regi av Aker Solutions.
ILLUSTRASJON: AKER SOLUTIONS
olje i området, noe som bør være tilstrekkelig volum til å kunne realisere
en terminalløsning. Ved ytterligere
funn i Barentshavet vil en slik terminal legge til rette for optimal bruk
av fartøy og lagring av olje, ifølge
Kjell Giæver i Petro Arctic.
PÅ PLASS: Goliat.

FOTO: ENI
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På Stortinget er ingen åpning i sikte,
men lokalpolitikere og industrifolk nekter å gi opp.

Gir ikke opp Lofoten
PRØVER IGJEN. Et nytt samarbeidsforum, sammen satt av LoVe Petro,
Olje- og gassklynge Helgeland, Petro
Arctic og Senja Petro, har fått med seg
LO, NHO, Norsk Olje og Gass i et
nytt initiativ for å sette trykk på en
åpning av lukkede områder rundt Lofoten, Vesterålen og Senja. Statoil sitter
som observatør i samarbeidsforumet,
som hevder de representerer over 600
bedrifter i hele landsdelen fra Kirkenes
i øst, Hammerfest i nord og til Brønnøysund i sør.
Målet er å få startet en konsekvensutredning av områdene Nordland VI,
VII og Troms II, senest etter stortingsvalget i 2017.
– Vi ønsker en kunnskapsbasert og
åpen dialog om hvilke fordeler og
ulemper en framtidig olje- og gassaktivitet i havområdene utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja kan gi, sier Kjell
Giæver direktør i Petro Arctic, som leder av samarbeidsforumet.
– Over flere år har det vært et stort
politisk flertall i Nord-Norge for en
konsekvensutredning, og ingenting
tyder på at dette vil se annerledes ut
etter neste stortingsvalg. Samarbeidsforumet vil sammen med resten av
landsdelen jobbe for at vi ved neste mulighet får en positiv beslutning om å

IDYLL:
«Gamle
Helgeland» på
reden i
Svolvær
havn.
FOTO:
THON
HOTELL LO-

gjennomføre en konsekvensutredning,
sier Ørjan Robertsen i LoVe Petro som
er nestleder av samarbeidsforumet»
DISSE ER MED:
■ Arena Olje- og gassklynge Helgeland
samler rundt regnet 55 bedrifter, og
har gjennom flere år satset bevisst på å
utvikle seg som en ledende leverandørklynge til olje- og gassmarkedet i
nord. Klyngen har også et vel etablert
samarbeid med regionale kunnskapsinstitusjoner.
■ Lofoten og Vesterålen Petro er en
interesseforening på Sortland med 175
medlemsbedrifter, som har som formål
å åpne for petroindustri i nærområdene.

■ Leverandørnettverket Petro Arctic i
Hammerfest representerer rundt 450
medlemsbedrifter i hele Nord-Norge.
■ Senja Petro er en petroleumsforening for Midt Troms med formål om
en politisk og næringsmessig påvirkning særlig med tanke på ringvirkninger, potensialet og utfordringer ved en
eventuell åpning av Troms II utenfor
Senja. Foreningen består av bedrifter i
regionen, og er eid av kommunene i
Senja og Harstad kommune.
KREVENDE. Politisk er det antatt at
Høyre og Fremskrittspartiet vil kunne
støtte konsekvensutredning av de lukkede områdene. Arbeiderpartiet kan ha
en betydelig «nei»-fløy, muligens med

støtte fra den sentrale partiledelsen.
Men fagbevegelsen vil utøve betydelig
indre press for å få åpnet områdene for
leting.
I dagens politiske landskap er enhver
tenkbar regjerings-sammensetning avhengig av støtte fra partier som Krf,
Venstre, eller SV. I denne stortingsperioden er nei til oljeleting gjort til et
ultimatum fra Krf og Venstre.
En framtidig mindretallsregjering
fra Ap, eller de to høyre-partiene, som
ikke er bundet av avtaler i Stortinget,
vil kunne åpne for konsekvensutredning. Politiske kommentatorer Petro
Puls har konferert med, sier nåløyet for
en åpning er meget lite.
– Oljenæringa etterspør et beslutningsgrunnlag, men vi vet allerede nok
til å si nei. En konsevensutredning vil
ikke endre på dette, men er derimot et
redskap for oljenæringa for å ignorere
alle miljøfaglige råd. Petro Arctic,
Senja Petro, Olje- og Gassklynge Helgeland og LoVe Petro ønsker ikke mer
kunnskap, de ønsker mer oljeboring,
sier Torgeir Vestre og Josefine Sommer, sentralstyremedlemer i Natur og
Ungdom.
Morten Hofstad
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LUKKET: Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er lukket for oljeleting denne stortingsprerioden.

FOTO: PER KARLSSON

Sandnessjøen 13. – 15. mai 2016
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Erna, du trenger ikkje komme he’m igjen!

– Ta deg en bolle!
BERGENSER I STOLEN. For to år siden
var det valg. Den borgerlige siden
gjorde det meget bra. Selv stemte jeg
«annerledes», men som «folk flest»
trodde jeg ikke at et regjeringsskifte
skulle gjøre så mye fra eller til. Jeg innså at Arbeidsmiljøloven ville bli utfordret, dere hadde jo ikke flertall, så jeg
håpte at dere ikke ville klare å ødelegge
for mye. Det at du skulle bli statsminister syntes jeg var flott! Det var nesten
80 år siden forrige gang en bergenser
satt i den stolen, så det syntes jeg var på
høy tid. Jeg tenkte at en vestlending
visste hvor skoen vår trykket.
Store ting kan skje med en vestlending ved roret. Christian Michelsen
gjorde oss til en selvstendig nasjon.
Han frigjorde oss fra åket, unionen
med Sverige.
Så feil kan man ta.
HAVET BYGDE LANDET. For Norges
kystbefolkning er havet viktig. I tusenvis av år har dette vært både selve livsnerven og leveveien vår. Om du kikker
litt på kartet, vil du kanskje forstå at det
som er viktig for Norges kystbefolkning, er viktig for hele landet. Landet er
en lang kyststripe, med en blindtarm/klumpfot i den ene enden. Rundt to
millioner mennesker bor i sentrale
østlandsområder. Det vil si at det bor
rundt tre millioner i det man i Tigerstaden ynder å kalle «distriktsnorge»
(du vet den unyttige, kostbare delen av
landet). Jeg hørte en foreslå at vi skulle
utføre et lite eksperiment, en realitetsorientering om du vil: «Bygg en ugjennomtrengelig mur rundt Oslo, å se deretter på hvilken side av muren det blir
kloremerker». En god test?
Kanskje det er på tide at vi utkantsfolk mobiliserer og krever vår del av
kaken?
AKTIVITET I VEST OG NORD. Den desidert største delen av statsfinansene
kommer fra offshore olje- og gassproduksjon. Landets nest største eksportartikkel, er olje- og gass-kompetanse.
Deretter følger metaller, før fisk og
havbruk. Dette på tross av en for tiden
lav oljepris. Om du trenger bevis, så
finner du langt over 7000 milliarder
bevis i Statens Pensjonsfond Utland.
Som du sikkert vet, er alle disse inntektene nært knyttet til havet. Mye av
aktiviteten foregår på Vestlandet og
nordover langs kysten. Det er også der
en stor del av resursene fysisk befinner
seg. Man har lenge snakket om en
todeling i økonomien. Det har liksom
blitt olje på den ene siden, og «resten»
på den andre siden.
Det du kanskje ikke vet, er at også
«oljebransjen» er todelt. Som alt annet
i Norge, administreres den fra Oslo.
Inntil nylig sysselsatte den cirka
330.000 mennesker. 70.000 av dem bor
i Oslo og Akershus. Min påstand er at
deres normale arbeidsantrekk er dress
og slips.
Hvorfor er det slik Erna? Hvorfor
må alt styres fra Oslo?
OPPSTYR. I sin tid ble det mye oppstyr
når polarinstituttet ble flyttet fra Oslo

KRITISERES: Statsminister Erna Solberg har mistet syn for hvor verdiene skapes i dette landet, mener spaltisten.
FOTO: NTB SCANPIX

også markert seg sterkt. Henning Warloe vil legge ned distrikts-Norge. Jeg
tror han da også mener store deler av
Bergens regionen. Videre tenker jeg at
hans syn er representativt for hvordan
Høyre tenker.
Hvem trenger utkantene?

kommentar
.

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

til mere polare omgivelser. Man hevdet
at det var viktigere å ligge nært departementet i Oslo, enn det man skulle observere. Hvorfor er det slik? Burde ikke
du kunne påvirke dette? Blant andre
Frank Aarebrot påpekte at nettopp
statlige arbeidsplasser i Bergen og de
andre «distriktsbyene» ville bli en «lakmustest» for din inntreden på tronen.
Hvor mange statlige arbeidsplasser
har blitt flyttet fra Oslo de siste to
årene?
Men hvordan står det til med de øvrige arbeidsplassene langs kysten? Jo, i
avisene kan vi nærmest daglig lese at
hundrevis mister jobben sin. Stort sett
rammer dette de i den «spisse enden».
Du vet slike mennesker som bruker
kjeledress i arbeidstiden sin. En annen
Høyre politiker fra Bergen har tidligere

ENDRET. To andre «bergenske» Høyre-politikere har markert seg ved å få
endret regelverket vedrørende skip.
Hvordan de kan registreres og bemannes. Fra 1. januar ble det lov for
skip registrert i NIS å anløpe flere
havner i Norge. Men de trenger altså
fremdeles ikke å ha norske lønns- og
arbeidsvilkår for mannskapet om bord.
Det jeg finner mest betenkelig med
denne saken, er at regelverket allerede
har blitt endret. Samtidig etterforskes
Trude Drevland og skipsreder Thorstein Hagen for korrupsjon. Også næringsminister Monica Mæland har vært
til avhør i saken. Man kan si det slik at
forløpet til regelendringen er mulig
korrupsjon, men regelendringen trår
allikevel i kraft. Før dommen er avsagt!
Jeg frykter at mange norske fraktrederier vil registrere seg i NIS registeret, og utkonkurrere rederier med
norske lønns og arbeidsvilkår. Men
dette frykter jeg bare er begynnelsen.
De neste gruppene som kommer til å
bli flagget ut, er jeg redd vil bli alle som
arbeider på offshoreskip, borerigger og
plattformer.
Hva skal vi arbeide med i fremtiden
Erna Solberg? Skal vi alle kjøre drosje
på si for Uber? I tillegg til «jobben»
som løsarbeider på havnen, selvfølgelig.

NORGE I UTKANTEN. Hvordan vil
dette påvirke vår nest største eksportartikkel, kompetanse om havet? Om vi
skal leie inn alle operatørene/mannskapene fra utlandet, vil vi ikke da også
miste konkurransekraften vår? Tenk
deg en skipsinspektør som aldri har
seilt. Er ikke nettopp den viktigste
delen av hans kunnskap den praktiske
erfaringen fra den gang han var mannskap på et skip? Om man ser på Norge,
så er vi i utkanten i verden. Kanskje vi
kan kalle landet vårt et distriktsland?
Sett fra Washington eller Brussel,
burde kanskje hele landet legges ned?
Henning Warloe sin beskrivelse av å
legge ned «distriktene» passer jo godt
her også. Kanskje han vil mer enn å
legge ned Helgeland og Hordaland?
Er det derfor regjeringen i hemmelighet forhandler om medlemskap i
TISA og TTIP? Hvorfor er disse forhandlingene så hemmelige forresten?
Om resultatet var til vårt alles beste,
burde det vel ha vært litt mer åpenhet
rundt prosessene?
Vil den første statsministeren fra
Bergen på 80 år, legge oss under et nytt
unionsåk?
Cristian Michelsen snur seg nok i
graven.
Ta deg en bolle Erna. Men et’an i
Oslo, du trenger ikke komme hem
igjen.
Idar Martin Herland
Forbannet oljearbeider og skattebetaler.
Enn så lenge med fast inntekt.
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KJØP ELLER SELG: Fra råvarebørsen i Chicago.

31

FOTO: SCANPIX

Jeg spår, nei, jeg garanterer, at prisen på både akevitt og pipetobakk vil stige betydelig fram mot 2020.

Oljebransjens
spåkoner
TALLKNUSERE. Det koster et par tusen
kroner i timen å snakke med ei
spåkjerring på telefonen. Å få en oljeanalytiker til å spå oljeprisen er derimot
helt gratis. Hvem som treffer best, er
jeg sterkt i tvil om.
De fleste seriøse journalister holder
seg langt unna spåkoner. Såkalte oljeanalytikere slipper vi gladelig til hver
eneste dag. Kanskje burde det vært omvendt.
Forleden var det Petro Forsight
2030 sin tur å spå om framtidas oljepriser. Bak Petro Forsight 2030 står en
rekke nordnorske kunnskapsmiljø. Tallknuserne bak selve oljeprisspådommen, er imidlertid Rystad Energy, med
kontoradresse på Aker Brygge.
GAMBLERMILJØ. Rysstad Energy er en
gjenganger blant mange i det norske og
internasjonale gamblermiljøet som er
godt betalt av sine oppdragsgivere for å
fortelle oss hvordan framtida ser ut.
Den dagen jeg leste pressemeldinga
fra Petro Foresight, lå oljeprisen så vidt
på 33 dollar. Spådommen er at den skal
over 100 dollar fatet om noen «få år».
Få år i denne sammenhengen betyr, så
vidt jeg kan forstå av de medfølgende
tabellene, 2020.
Det er godt nytt for oss alle. En lav
oljepris rammer både planlagte investeringer i nord, og nasjonens samlede
inntekter.

De fleste seriøse journalister holder seg
langt unna spåkoner. Såkalte oljeanalytikere slipper vi gladelig til hver eneste dag.
Kanskje burde det vært omvendt.
Men er det noen grunn til å stole på
en slik spådom om framtida?
Siden 2008 og fram til i dag har oljeprisen falt fra 114 dollar fatet, til sitt laveste nivå på 27 dollar i januar i år. Du
vil ikke finne en eneste analytiker som i
2008 så dette fallet. Tvert i mot. De
fleste siktet mot 200-dollars merket.
Omtrent samtidig som Petro Foresight presenterte sine anslag for de neste
årene, la Vitol fram sine spådommer.
Vitol er et av verdens største
oljetradingsselskap. I deres verden vil
oljeprisen ligge et sted mellom 40 og
60 dollar de neste ti årene. For å understreke sin pessimisme understreket
Vitol at de ikke ser 100-tallet i «overskuelig framtid».
TENK PÅ ET TALL. Det Internasjonale
Energibyrået, IEA, så heller ikke overdrevent positivt på framtid da de, bare
noen dager for Petro Forsight, presenterte sine spådommer. Verdens oljeforbruk vil fortsette å falle, sier IEA. På
kort sikt med hele 25 prosent, og det
indikerer ingen snarlig økning i olje-

prisen.
Oljekartellet OPEC spår en oljepris
på omlag 70 dollar i 2020. Kanskje når
vi 95 dollar i 2040, sa OPEC lille julaften i fjor.
Petro Forsight tror også oljeprisen
vil nå bunnen i 2016, en bunn som ligger et sted mellom 47 og 62 dollar i
snitt, mens giganten Goldman Sachs
tror vi skal videre ned, helt til 20 dollar,
i løpet av året.
Både OPEC og Goldman Sachs justerer for øvrig stadig ned sine tidligere
prisanslag.
Andre, som DNB og Swedbank, tror
oljeprisen vil nå et snitt på 50 dollar inneværende år.
Allerede i april i fjor mente mange
analytikere at bunnen var nådd.
I dag vet vi at de tok feil.
JEG LIKER DET IKKE. Og at de kommer
til å ta feil, den ene eller andre veien.
Men vi fortsetter, forventningsfullt, å
etterspørre deres kompetanse.
Ved inngangen til 2016 ble en rekke

kommentar
.

analytikere spurt om gjennomsnittlig
oljepris for 2016. Svarene spriker fra 35
til 65 dollar, og det er lov å spørre
hvordan det er mulig. Og ikke minst
hvilke ekspertise oljebransjens spåkoner besitter. Blant optimistene finner
vi for øvrig Rystad Energy, som gjetter
på 62 dollar i snitt.
Og nå altså 100 dollar «om få år».
De kan få rett. Og de kan ta feil. I
mengden av spådommer vil noen
ganske garantert treffe. Og vi vil fortsette å spørre, på samme måte som våre
politikere vil bruke de samme ekspertene når beslutninger skal treffes.
Helt sikkert er det at spriket mellom
30 og 100 dollar for et fat olje i 2020 er
betydelig både for nasjonen Norge og
for vår egen landsdel.
Sjøl er jeg ikke snauere enn at også
jeg kaster meg ut i det samme markedet, om enn på noe mer begrenset marked, enn der hvor oljen sirkulerer.
Jeg spår, nei, jeg garanterer, at prisen på både akevitt og pipetobakk vi
stige betydelig fram mot 2020.
Men jeg liker det ikke.
Arne O. Holm
Redaktør High North News
Nordområdesenteret
Nord Universitet

Skarv

Horvnesbasen i Sandnessjøen er viktig for effektiv drift av Skarv.
Lavere oljepris medfører endringer også her, men BP vil opprettholde
aktivitetsnivå i samsvar med Stortingets godkjennelse for utbygging
og drift. I januar fikk vi tildelt nytt leteområde nær Skarvfeltet og vi
arbeider også med å modne Snadd-funnet for utvikling.

Skarvfeltet opereres av BP, partnere er Statoil, DEA Norge og PGNiG
BP Norge har stor og langsiktig aktivitet på norsk sokkel 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
12 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 nær 80 land.

