PETRO PULS

ANNONSE

NR 2 – 2016

3

4

NR 2 - 2016

PETRO PULS

TEMA: SKATTEJAKT

MÅLET: Før leteboring med en rigg som Transocean Spitsbergen ligger det et
FOTO: PER KARLSSON
enormt forarbeid med planlegging.

NY SJEF: Ny sjef for Drift Nord i Statoil, Morten Loktu.

I Stjørdal sitter våre dagers skattejegere fordypet i oseaner av
data.

Skattejakt
i nord
SKATTEJEGERE. I gamle dager drev
skattejegerne med vaskefat i elvene for
å finne små korn av gull i sanden. Våre
dagers skattejegere sitter ved PC-en og
graver i enorme mengder data, samlet
inn av seismikk-skip langt der ute i havet.
Mellom skygger og streker på skjermen kan det skjule seg spor etter olje
eller gass for milliarder av kroner.
Morten Loktu tok fra årsskiftet over
ansvaret for å lede Drift Nord i Statoil,
det vil si selskapets aktivitet i Norskehavet og Barentshavet.

Foruten å videreutvikle eksisterende
aktivitet, har Loktu fokusert på - og gitt
gass i - arbeidet med å finne nye reserver av olje og gass i Norskehavet. Målsettingen er satt høyt. Etter funnet av
kjempefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, har Loktu fått etablert et leteprosjekt med oppgaven å finne en ny
«Johan» i området fra Njord, vest av
Trondheim, og nordover i Norskehavet.
EN «JOHAN». Loktu mener «Johan
Nygaardsvold» kan bli et passende

SKATTEJEGERE: Geologer studerer seismiske data på letekontoret til Statoil i Stjørdal. Fra venstre: G
navn på et eventuelt nytt storfunn, oppkalt etter statsministeren som ble født i
Malvik, noen få kilometer sør for
Statoil-kontoret på Stjørdal.
– Våre letefolk, forskere, og
petroleumsteknikere har allerede sittet
sammen i tre-fire år og jobbet med
data. Optimismen stiger, sier Morten
Loktu til Petro Puls.

– Vi er en syklisk bransje, med varierende priser på produktene vi produserer. Akkurat nå er oljeprisen lav, og i
tillegg har vi de siste årene opplevd en
sterk kostnadsvekst. Dette er ikke
bærekraftig, og bransjen må derfor
gjennom en hestekur for å redusere og
få kontroll på kostnadssiden. Det skal vi
få til, mener Loktu.
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eolog Arve Næss, geolog Erlend Eldholm, teamleder Morten Krogh.
– Vår prosjektportefølje hadde for et
par år siden i gjennomsnitt en
break-even (balansepris) på over 80
dollar fatet. Denne har vi allerede redusert i gjennomsnitt til rundt 40 dollar.
– Vi ser at bransjen viser evne til å
finne smartere løsninger. Borekostnadene har kommet betydelig ned. Det er
bare et tidsspørsmål før investeringene

tar seg opp igjen, neppe i år, men i vår
bransje arbeider vi med prosjekter som
har varighet på 30-40-50 år, sier Loktu.
MER AREAL. Han understreker at den
samme lange horisonter også gjelder
for tilgang på leteareal.
– Skal vi sikre produksjon fra 2030
og utover, trenger vi nytt areal og nye

funn. Disse funnene må gjøres i løpet
av de kommende fire-fem årene.
– Rørledningen Åsgard Transport
vil få ledig kapasitet fra rundt 2022.
Blant annet derfor er en konsekvensutredning av Lofoten-Vesterålen og
Senja tidsriktig nå.
– Tidene vi opplever nå, med lav
oljepris, og redusert aktivitet og inve-

steringer, er et signal til samfunnet om
oljenæringens betydning for landet,
sier Morten Loktu.

FORTSETTER
PÅ NESTE SIDE ➤➤➤
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Vi ser på noen lovende om

TEAMET: Et team av spesialister studerer seismiske data, i forgrunnen geologene Erlend Eldholm (t.v.) og Koen Van den Bril
(t.h.).

➤➤➤ FORTSETTELSE
FRA FORRIGE SIDE
SKATTEJEGERNE. På ett av rommene i
Stjørdal henger detaljerte kart, som vi
ikke får ta bilde av. Dataskjermene ute i
det store arbeidsrommet, med grafisk
framstilling av seismikk, får vi heller
ikke ta bilde av. Her behandles informasjon som bare i innhenting kan ha
kostet flere hundre millioner, men som
fort kan bli verdt milliarder for Statoil
hvis vellykket leting skulle gi nye funn.
Torje Saur er direktør for områdeutvikling i Drift Nord. Saur sier at Statoil
jobber med utgangpunkt i at det vil
være behov for olje og gass i mange tiår
framover. Fornybare energikilder vil
ikke dekke behovet som stadig vokser.
Saur ser forbi den dagsaktuelle utfordringen med lave oljepriser. Så lenge etterspørselen fortsetter å stige, og tilbudet stagnerer eller faller, vil det komme en bedre balanse mellom tilbud og
etterspørsel.
STOR TRO. Dermed har tiden kommet
for å starte jakten på nye reserver.
– Vi har stor tro på norsk sokkel,
men det krever hardt arbeid å skape ny
utvikling. Vårt mål er å opprettholde
dagens produksjonsvolum til 2030, og
forbi, sier Saur, og trekker fram fire hovedretninger det jobbes med i Statoil
for å nå målet.
– Våre prioriteringer handler om
sikker, effektiv, og bærekraftig drift.
Selskapet gjennomlever akkurat nå en
av de største ulykkene på norsk sokkel,
og selv om vi har bedret statistikken de
siste årene, så viser det at vi alltid må ha
dette i førersetet. Men det er også viktig å si at vår effektivisering også går ut
på å redusere kompleksitet og dermed
senke risikoen i det vi driver med, sier
Saur.

– Våre feltkostnader er redusert med
20 prosent, men fortsettelsen vil kreve
enda mer. Utslipp av CO2 fra produksjonen er redusert til 9 kilo per fat,
mens snittet på verdensbasis ligger på
17 kilo. Våre utslipp skal videre ned,
sier Saur.
– Så handler det om å få maksimalt
ut av eksisterende felt. Produksjonen
fra felt som Kristin, Njord, Åsgard A og
B, Heidrun og Norne, vil være halvert i
2025. I gjennomsnitt har vi en utvinningsgrad på norsk sokkel rundt 50
prosent. Prosjekter som subsea
gasskompresjon på Åsgard har forlenget livet til feltet forbi 2030.
– På Heidrun jobber vi med en
subsea-utbygging der valg av konsept
skal skje til høsten i år, sier Saur.
– Videre handler det om å bygge ut
nye funn til mer konkurransedyktige
priser. I 2013 hadde vår prosjektportefølje en break-even pris på 70 dollar
fatet. Nå er vi i overkant av 40 dollar.
Og vi skal under 40 dollar også.
Subsea-prosjektet Trestakk, som skal
knyttes opp mot Åsgard, startet på 50
dollar, men er nå nede i 39. Investeringsbeslutning er planlagt til høsten.
PROBLEM PÅ NJORD. En større sak er
Njord-feltet, der både plattformen og
lagerskipet vil bli tauet til land i sommer. Plattformen tåler ikke større dekkslast, og må bygges om for å få et lengre liv.
– Vårt utgangspunkt for vurderingene er å gjennomføre en større forsterkning av installasjonen på Stord, og
så sette anlegget i ny drift fra 2020, sier
Saur.
Da er planen å produsere videre på
Njord-reservoarene og Hyme, men
også fra et tilstøtende så langt er ikke
utbygde Snilehorn.
Et annet eksempel på feltutvikling
Saur trekker fram er funnet Lavrans,
som ligger sør for Kristin utenfor

Trøndelag, påvist i 1995. Feltet kan inneholde så mye som 200 millioner fat
olje.
– Hvis videre undersøkelser av geologien gir oss de svar vi trenger, kan
dette bli en omfattende subsea-utbygging.
Det fjerde elementet i strategien for
å opprettholde produksjonen på dagens
nivå forbi 2030, er leting på nye områder.
– Vi forsøker å kraftsamle alle de ressurser selskapet rår over i dette arbeidet. I den siste TFO-tildelingen fikk vi
sju nye operatørskap. Vi satser også
tungt på 23. konsesjonsrunde i Barentshavet, som er ekstremt viktig for Statoil, sier Saur.
– Vi mener også det er viktig å komme i gang med konsekvensutredning av
de ikke åpnede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er
blant de mest prospektive områdene på
norsk sokkel som ikke er åpnet for leting.
– Vi skjønner at dette er viktige områder også for andre næringer. Men vi
mener vi skal kunne operere i god sameksistens, slik vi har gjort i andre områder på sokkelen. Derfor må en konsekvensutredning komme som fort som
mulig. Det er viktig å være klar over at
«ting-tar-tid». Det går gjerne minst ti
år fra funn blir gjort til produksjon kan
starte.
900 SKATTEJEGERE. Geir Richardsen
er direktør for leting i Norskehavet.
Han forteller det totale letearbeidet i
Statoil gjøres innfor en enhet som teller rundt 900 ansatte, som jobber over
hele kloden. Antall letebrønner fordeles omtrent 50-50 mellom Norge og
utlandet.
Det er etablert et prosjekt de siste
årene, som har som oppgave å fornye
leteporteføljen i Norskehavet.
– Hvor sannsynlig er det å finne en ny

DET HEMMELIGE ROMMET: På dette kontoret får vi ikke
Norskehavet Geir Richardsen, og direktør for områdeutv
«Johan» i Norskehavet?
– Vi må fokusere på nye muligheter,
og bevege oss ut fra påviste reserver. Vi
må bore brønner med potensial, litt
mer mot umodne områder. I denne
strategien er de årlige TFO-rundene
ekstremt viktig. Tildelingene baseres
på teknisk søknad, og vurdering av kvalitet, sier Richardsen.
– I 2016 vil vi se et relativt lavt antall
letebrønner. Dette har sammenheng
med at vi de siste årene har boret veldig
mange brønner. Men med nye tildelinger og litt arbeidet på kontoret, vil vi
snart komme tilbake med en høyere
boreaktivitet.
– Hvordan starter man skattejakten?
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mråder utenfor Helgeland.

e ta bilde av andre vegger enn den som preges av et maleri med Johan Nygaardsvold og en elefant. Fra venstre, teamleder Morten Krogh, geolog Arve Næss, direktør for leting i
vikling i drift Nord, Torje Saur.
– Vi starter med et storskala bilde,
for å se hvor det kan være muligheter,
og fortsetter med en trinnvis tilnærming til mulige prospekt. Vi har tatt et
steg tilbake fra dypt vann utenfor MidtNorge en periode. Men det vil bli hentet inn mer seismikk, før vi eventuelt
velger å bore en brønn. Dyphavet vil
trolig være åpent for nominasjoner i 24.
konsesjonsrunde. I 2017 har vi forpliktet oss til letebrønnen Cape Vulture (i
Norne-lisensen).
– Hvor i Norskehavet er det størst sannsynlighet for å finne en ny «Johan»?
– Det vet vi ikke. Men vi blir stadig
overrasket over hvor mye norsk sokkel
har å by på. Det er viktig at dagens lise-

nsregime (TFO-rundene) fortsetter,
sier Richardsen, som tror den framtidige utviklingen av norsk sokkel ligger i
Norskehavet og Barentshavet, sier Geir
Richardsen.
LOVENDE NÆRT LAND. Arve Næss er
geolog som har jobbet mye med de
kystnære områdene vest av Helgeland.
– Vi ser på noen lovende områder
nært land utenfor Helgeland, områder
vi har hatt tidligere, levert tilbake, men
fikk tildelt på nytt i siste TFO-runde.
28. januar 2013 kom den kortfattede
meldingen fra Oljedirektoratet om at
«Lovund» var tørr, en letebrønn Statoil boret med riggen West Alpha 120

kilometer vest av Sandnessjøen.
Det het i meldingen at geologien var
som forventet, med «god reservoarkvalitet», men hydrokarboner var ikke å
finne. Statoil hadde på forhånd kommunisert lav funnsannsynlighet. Men
på den annen side - et funn ville åpnet
for en helt ny oljeprovins.
Dette var den åttende letebrønnen i
et område som ligger omtrent midt
mellom Norne-feltet og Træna.
Statoil leverte lisensen tilbake til
myndighetene, men valgte etter en
stund å se på området på nytt. Det
friske blikket på området vest av Helgeland resulterte i lisensen PL PL 837 i
TFO 2015, der Statoil er operatør og

eier 40 prosent, med Shell, E-On, og
Petoro som partnere med 20 prosent
hver.
Morten Krogh er teamleder for arbeidet med «Halten Growth».
– «Lovund» var skuffende, men området nært land er med i Halten Growth, sier Morten Krogh,
– Før vi bestemmer oss for å bore
mer vil vi innhente elektromagnetisk
seismikk, og kanskje noe tredimensjonal seismikk, sier Krogh.

Tekst og foto:
Morten Hofstad
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Han ledet arbeidet med Konkraftrapporten, og vil få i gang konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og

– Har ikke råd til å la v
NY RAPPORT. Frode Alfheim er nestleder i LO-forbundet Industri Energi, og
kommer fra Dønna på Helgeland. Alfheim har ledet arbeidsgruppa i Konkraft som har laget rapporten «Nordover –
norsk sokkel i endring», som ble presentert i april.
Et hovedpoeng i rapporten er at
norsk produksjon av olje- og gass vil
falle kraftig fra rundt midten av neste
tiår, hvis det ikke åpnes for nytt leteareal og gjøres nye funn de nærmeste
årene.
Områdene Nordland VI og VI utenfor Lofoten og Vesterålen beskrives i
rapporten, som særlig attraktive med
hensyn til å finne nye reserver av olje
og gass.
UBEHAGELIGE VALG. For Frode Alfheim handler dette om å både sikre statens langsiktige inntekter, men også
sikre arbeid til leverandørindustrien.
– Etter Johan Sverdrup kommer det
lite nytt, sier Alfheim.
Derfor mener han politikerne i realiteten står overfor tre valg, som han
mener hver for seg vil være «forferdelig
ubehagelig»:
– De kan ta penger fra Oljefondet,
penger som skulle være forbeholdt
framtidige generasjoner.
– De kan reversere skattelettelser.
Det er jo ikke lett, heller ikke for Arbeiderpartiet som har vært med på skatteforlik.
– Eller de kan gå til det aller sureste
av grep; kutte i statsbudsjettet, sier
Frode Alfheim til Petro Puls.
– Som et alternativ til disse tre strategiene, kan de ta grep for å sikre statens hovedinntektskilde, olje- og gassindustrien, og sikre denne en mer langsiktig produksjonsbane. Vi vet at det
finnes store reserver i bakken som bare
venter på å bli oppdaget, sier Alfheim.
– Jeg tror de store partiene på Stortinget ser at de ikke lenger har råd til å
la være. Vi snakker tross alt om motoren, ikke bare i norsk økonomi, men
også om motoren i norsk teknologisk
næringsliv. Det vil være en fadese å
svekke utviklingen av det norske teknologiske laboratoriet, som bidrar til å
utvikle mer miljøeffektiv produksjon av
energi. Vi vil i tilfelle gjøre det globale
klimaet en bjørnetjeneste, sier Alfheim.
BREDT FLERTALL. Det er bredt flertall
i Stortinget for å åpne nye områder
utenfor Nordland, men spørsmålet er
likevel politisk komplisert ut fra hensyn

Eller de kan gå
til det aller sureste av grep; kutte i
statsbudsjettet.
Frode Alfheim

LEDET ARBEID: Frode Alfheim, nestleder i LO-forbundet Industri Energi.
til regjeringsdannelse.
– Bør de tre store ta ansvar og løse dette
spørsmålet, ut fra hensynet til nasjonens
beste?
– De store partiene bør se over
blokk-grensene, og bli enige om dette.
En mest mulig tverrpolitisk enighet er
veien videre. Der har de største partiene et spesielt ansvar, sier Alfheim.
SÆRLIGE HENSYN. Som fylkesrådslederen i Nordland (egen sak) ser Alfheim at spesielt områdene utenfor Lofoten og Vesterålen byr på spesielle ut-

fordringer i forhold til kryssende næringsinteresser.
Han viser til Konkraft-rapporten,
som tar til orde for nye løsninger som
spleis mellom selskapene på innhenting
av seismiske data. Med felles
seismikk-tokt, reduseres miljøbelastningen og aktørene sparer penger.
Et annet grep for å oppnå det samme
er større samarbeid om bruk av borerigger, og mer effektiv boring.
Morten Hofstad

FAKTA
Dette er KonKraft
■ Et samarbeidsorgan for Norsk olje og
gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO, med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.
■ Skal levere premisser for nasjonale
strategier for petroleumssektoren.
■ Rådet er KonKrafts øverste organ der
folk fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og industrien
sitter.
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Senja.

være

KARTET: De omstridte områdene Nordland VI og VII, sammen med Troms II.

KART: OED

Vil ha plass til alle
FOTO: MARIANN VATNE

– Et partsinnlegg
POLITIKK:Venstres nestleder Ola Elvestuen, er leder av Stortingets energi- og
miljøkomité.
– Dette er jo et rent partsinnlegg, sier
Elvestuen til Dagens Næringsliv om
KonKraft-rapporten.
– Vi må jobbe mot å klare det grønne
skiftet, ikke gjøre mer av det vi tidligere
har holdt på med, sier Elvestuen, samtidig som han understreker at det er naturnvern som er hovedårsaken til at man
ikke en gang bør vurdere åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeaktivitet.

SNAKKER UT. Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) benyttet sin
åpningstale til fylkestinget i mars med å
ta til orde for en mer pragmatisk tilnærming til spørsmålet om oljeleting i
de lukkede områdene rundt Lofoten og
Sør-Troms (Nordland VI, VII og
Troms II).
Denne linjen er Norvoll innstilt på å
følge videre i eget parti, og i den bredere samfunnsdebatten.
– Dette har vært en fastlåst stillingskrig i over ti år. Jeg er opptatt av er å
komme fram til en løsning som gjør at
vi kan komme videre, sier Norvoll til
Petro Puls.
RESPEKTERE ALLE. Nøkkelen mener
Norvoll ligger i å respektere flere interesser samtidig.
– Vi må respektere at spesielt Lofoten er et særlig spesielt område. Næringer som reiseliv og fiskeri er der, og
vil være der.
For Norvoll ligger løsningen i å
komme fram til et konkret kart som gir
rom for kryssende interesser.
– Mitt ønske er at vi kan se på områder som kan unntas fra en konsekvensutredning, områder som får et
fortrinn for andre næringer enn petro-

skytes seismikk under vinterfisket. På
samme måte må det være en differensiering mellom næringer, også geografisk.
– Vi må søke å forene næringenes interesser, uten å heve konfliktnivået.

VIL HA AVKLARING: Fylkesrådsleder
Tomas Norvoll (Ap) på talerstolen i Fylkestinget.
FOTO: HILDE ANDREASSEN
leum.
– Har du et forslag til kart klart?
– Nei, men et kart må være en del av
diskusjonen.
Hensyn mellom interesser og næringer handler ikke bare om kart, for
Norvoll.
– Andre hensyn må være at det ikke

FLERTALL. Arbeiderpartiet, Høyre og
Fremskrittspartiet har til sammen et
robust flertall på Stortinget for å starte
konsekvensutredning.
– Bør partiene droppe valgtaktiske hensyn, og sette seg sammen for å løse denne
saken?
– Ja, men dette bør alle partier gjøre.
Dette er ikke en kjempeenkel sak i de
fleste partiene. Alle som er opptatt av å
få til ny aktivitet utenfor Nordland og
Troms bør sette seg sammen. Men forutsetningen er særlig at man kommer
fiskeriene i møte.
– Hvordan tar du dette videre, for eksempel i eget parti?
– Arbeiderpartiet er for tiden inne i
en programprosess. Der må denne
saken bakes inn i diskusjonen. Det gjelder å ikke bare rope slagord mot hverandre, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll til Petro Puls.
Morten Hofstad
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FYLLES OPP: Subsea-senteret på Horvnes i Sandnessjøen.

Utstyret fyller opp hallene i subsea-anlegget i Sandnessjøen. Aktivitetspro

Subsea-utstyret f
OFFISIELT ÅPNET. De store ordene
satt løst da silkebåndet ble behørig kuttet ved den offisielle åpningen 8. mars.
– Dette har blitt verdens mest moderne subsea-anlegg.
Driftsansvarlig Fredrik Nordnes
boblet av entusiasme da han viste inviterte gjester rundt i anlegget på Horvnes i Sandnessjøen.
Statoil og BP har inngått kontrakt på
20 år med Helgelandsbase om anlegget
som har kostet rundt 150 millioner
kroner å bygge.
Rundt sju tusen kvadratmeter, fordelt på en verkstedhall med testbasseng, med tilstøtende service-haller, tre
større lagerhaller, og 16 kontorplasser,
utgjør første byggetrinn. Anlegget har
direkte adgang til utelager og industrikaiene på Horvnes-basen.
SAMLET ERFARING. Frank Thorvaldsen fra Sandnessjøen jobber i Statoil
med ansvar for å koordinere aktiviteten
på subsea-anleggene på land.
– Vi er utrolig fornøyd med anlegget. Dette er det beste anlegget vi har,
sa Thorvaldsen, og viste til løsninger
som transportveier mellom lager og
verksted, egne haller reservert for leverandørene, innendørs varemottak og
vaskehall for trailere, mindre heisekraner for lettere løft.
– Vi har tatt med oss erfaringene fra
andre anlegg i utformingen, sa han. Nå
forventer han at leverandørbedrifter
følger etter i takt med at anlegget fylles
opp med utstyr.
– Vår erfaring er at når vi bygger
selv, kommer leverandørene etter. En
annen erfaring er at det kommer vekst i
aktiviteten lokalt fra leveranser inn til
anlegget, sa Thorvaldsen.

FLERE KONTRAKTER. Fra starten har
baseselskapet Asco fått kontrakten med
daglig drift av anlegget, inkludert logistikk
Coast Center Base AS, majoritetseieren til Helgelandsbase AS, fikk nylig
en landsdekkende kontrakt med Statoil
om vedlikehold av subsea-utstyr og
verktøy til bruk under vann.
– Majoriteten av arbeidet er planlagt
utført på CCB (Ågotnes) i Bergen og
Vestbase i Kristiansund, men det er
også forventet at det vil bli betydelig
aktivitet for Vestbase i Florø, Helgelandsbase i Sandnessjøen og Polarbase i
Hammerfest, framgår det av ei pressemelding.
Også Westcon har inngått en lignende rammeavtale med Statoil på vedlikehold av subsea-utstyr, i samarbeid
med WellConnection. Avtalen omfatter subseautstyr ved samtlige baselokasjoner i Norge.
– Avtalen dekker også Sandnessjøen.
Men Statoil har ikke så stor andel utstyr her, så arbeidsomfanget vil nok
være begrenset i starten, Steinar Matre
i Westcon til Helgelands Blad. Avtalen
kan forlenges inntil åtte år.
Morten Hofstad

Dette har blitt
verdens mest
moderne subseaanlegg.

AKTIVITET:Teknikere fra Aker Solutions jobber i disse dager med testing og klargjøring av kontrollmoduler til Aasta Hansteen-feltet.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
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FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

ofilen begynner å ta form.

fyller opp hallene

«VERDENS BESTE»: En entusiastisk senterleder Fredrik Nordnes viste rundt i hallen der utstyr til Skarv-feltet ligger lagret.

FOTO: MORTEN HOFSTAD
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LOSSING: Gjennom denne slangen overføres oljelasten fra Skarv til tankskipet.

Siden starten har Skarv produsert olje for 33 milliarder kroner.

100 laster
fra Skarv
RUNDT TALL. Starten ble forsinket,
men siden produksjonen endelig kom i
gang på Skarv-feltet ved inngangen til
2013, har feltet produsert drøyt halvparten av de foreløpig utbygde oljereservene.
Når tankskip-last nummer 100 hentes i nærmeste framtid, har Skarv produsert 61 millioner fat olje. Operatørselskapet BP Norge oppgir brutto verdi
av den produserte oljen til 33 milliarder
kroner.
Skarv hadde ved utgangen av 2005
produsert 11,5 milliarder kubikkmeter
gass, tilsvarende 24 prosent av den så
langt utbygde gassreservene i feltet.
EUROPA. Rederiet Teekay har en flerårig kontrakt med BP Norge på lasting
og transport av oljen fra Skarvfeltet.

Olje fra Skarv er av «lett» kvalitet, og
selges flere raffinerier i Europa, som
igjen lager en mengde produkter av
råvarene fra Skarv.
Når et tankskip nærmer seg Skarv,
må sikten være minimum 500 meter.
Fare for tordenvær er en av faktorene
som kan stanse en oppkobling mellom
tankskip og Skarv.
Bølgetoleransen er inntil sju meter,
når oppkoblingen skal foregå. Men lastingen kan skje med inntil ni meters
bølgehøyde. Blir været for grovt må
tankskipet kobles fra. Mens lastingen
foregår benyttes en spesiell
telemetri-link, som kan stoppe og
stenge lasteoperasjonen øyeblikkelig
hvis en situasjon skulle oppstå.
BACKUP. Tankskipene som laster olje

LEVERER LAST:Tankskipene kobler seg til hekken på Skarv og får pumpet om
bord lasten.
ALLE FOTO: BP NORGE
holdes på plass ved hjelp av såkalt
«dynamisk posisjonering» (satellittbasert navigasjon) med krav om minimum
«DP2 klasse». DP2 betyr at skipet har
doble kraftsystemer, slik at skulle ett
falle ut, har skipet backup.
BP oppgir at de ikke har hatt utslipp
til sjøen under lasteoperasjoner på
Skarv.
■ Når lasting på feltet er gjennomført
bruker tankskipene i gjennomsnitt snitt
rundt tre døgn fra feltet til lossehavn.
Morten Hofstad
STYRT AV SATELLITT:Tankskipet Scott
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Basebyen
Sandnessjøen
- knutepunkt
for Norskehavet!
- det naturlige valg i Nordland
www.alstahaughavn.no
Tlf. 75 07 57 00

g
Tlf. 75 07 50 00

mmune.no
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Leverandør-dag

Sikret avtale med Statoil

KONFERANSE: I forbindelse med konferansen Offshore Nordland1.-2. juni, inviterer Statoil til leverandør-treff i Sandnessjøen. Uka etter arrangeres et lignende
treff i Hammerfest, begge i samarbeid med
Petro Arctic.
Kristin Westvik – leder for drift Norne og
Aasta Hansteen, og andre sentrale personer fra anskaffelse- og driftsorganisasjonen i Statoil vil være til stede.

AVTALE: Svetek AS i Sandnessjøen, og
Momek i Mo i Rana, har begge inngått en
såkalt «Master Service Agreement» (MSA)
med Statoil.
For Svetek har avtalen en varighet ut året
2026, og gjelder leveranser av varer og tjenester på hele norsk sokkel.
– I utfordrende tider er slike avtaler veldig positivt, sier daglig leder Stig-Helge Lilleholt.

KOMMER: Kristin Westvik, driftsdirektør i Statoil for Norne og Aasta Hansteen.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

TILFREDS: Daglig leder Stig Helge Lilleholt, Svetek AS. foto: morten hofstad

SÅ AASTA HANSTEEN PÅ NÆRT HOLD: Under statsbesøket i Sør-Korea i midten av april, fikk statsminister Erna Solberg se Aasta Hansteen-plattformen under
bygging på Hyundai-verftet i Ulsan. Solberg ble fulgt rundt på verftet av Siv Solem, som er landsjef for Statoil Sør-Korea, og konsernsjef Choi Kil-seon. Statoil planlegger å starte produksjon på feltet, vest av Røst, høsten 2018.
FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

Multiconsult
etablerer seg
ETABLERING: Multiconsult åpner
kontor i Sandnessjøen og overtar folk
fra Aker Solutions.
– Sandnessjøen har i de siste årene
hatt en betydelig utvikling, og har utviklet en moderne service - og forsyningsbase for olje- og gassfelt i Norskehavet. Byen, og omegnen til byen,
er sentralt lokalisert for den framtidige veksten som vil komme innen
havbruk, de har betydelig aktivitet
rundt vannkraft og det er en betydelig industriaktivitet i dette området, heter det i pressemeldingen fra
selskapet.

FLYTTER INN: Ny aktør på plass på
Horvnes.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

PLANLEGGES: En offshore- og godsterminal på over ett tusen dekar er under
planlegging på Pulkneset utenfor Kirkenes. – En stamnett-terminal vil kunne
bli samlokalisert med vår forsyningsbase og dermed bidra til en stor maritim
etablering i Barentsregionen, bekrefter Cristian Valdes Carter, daglig leder i Kirkenesbase AS.
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HOLDER ÅPENT: Annbjørg Skjerve leder driften for Aker Solutions i Sandnessjøen.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Stenger ikke
INDUSTRI: Aker Solutions stenger likevel ikke dørene på fabrikasjonsanlegget i Sandnessjøen i sommer, slik
tidligere varslet.
– Selskapet ser det nå som hensiktsmessig å holde en mindre del av
driften i gang for ivareta verdier samt

Asco Base

å kunne ta på oss mindre oppdrag lokalt. Dette vil omfatte et begrenset
antall ansatte, og oppgaver vil bli utført i samarbeid med verftet vårt i
Egersund, sier pressesjef Anne Cecilie Lund-Andersen til Helgelands
Blad.
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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.

DAMENES DAG: 8. mars svingte Alstahaugs varaordfører Siv Helen Sigerstad sverdet og kuttet silkebåndet under den offisielle åpningen av subsea-senteret på Horvnes, her flankert av Kristin Westvik fra Statoil (t.v.) og Marie Ravnestad fra BP.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

NR 2 – 2016

PETRO PULS

OR NORDLAND
KOMMER: Plattformen til Aasta Hansteen feltet.
TEGNING: TECHNIP

MIDT I LIVET: Norne-feltet.

FOTO: STATOIL

FØRSTE ÅR: Skarv-feltet har lagt bak
seg første år med produksjon av olje og
gass.
FOTO: KJELL ØYSTEIN BJERKE

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

Norne har produsert olje og gass for nær 500 milliarder kroner siden start

Dagligliv på en
VÅR GUIDE: Prosesstekniker på Norne, Ørjan Fausk.

■ En knapp klokketime med
helikopter vest av Helgeland
produserer Statoil olje og gass
på nittende året. Ufattelige
mengder energi til europeiske
forbrukere, er omsatt til om
mulig enda mer ufattelige verdier for det norske samfunnet.
■ Nitten år er ingen alder for
en dame som «Norne FPSO».
Går det slik planleggerne i
Statoil jobber for, er hun knapt
over halvveis til pensjonsalderen. Teknisk levetid for skroget er beregnet til år 2036,
uten at skipet taues til land for
omfattende oppgraderinger.
■ Hvorvidt produksjonen av
olje og gass faktisk vil fortsette
helt til 2036 avhenger både av
hvordan produksjonen utvikler
seg, og om det blir gjort nye
funn i nærområdet.
■ Petro Puls har opplevd dagligliv på denne pengemaskinen
på nært hold.

MIDT I LIVET: Norne FPSO.

FOTO: STATOIL
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en i 1997. Og fortsatt er skuta bare midt i livet.

pengemaskin
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TEMA: NORNE

Vi er allerede over 60
men har en ambisjon
➤➤➤ FORTSETTELSE
FRA FORRIGE SIDE.
FLYTENDE FABRIKK. Norne er ikke
bare et lagerskip på størrelse med en
supertanker. På dekk er det bygd en
kjemisk fabrikk som først og fremst
skiller vann fra oljen og gassen som
kommer opp fra dypet. Renset råolje
lagres på skipets tanker til den blir
pumpet over på tankskip og fraktet til
raffinering på land. Gassen pumpes videre gjennom en rørledning, til landterminalen på Kårstø i Rogaland med
hjelp av kraftige kompressorer om
bord.
REKORD-BØLGER. Været her ute kan
først og fremst være preget av grov sjø.
Rekorden for sjøgang ble satt under
orkanen 23. november 2011. Klokka
0858 denne dagen ble det målt maksimalt utslag på skipet mellom topp og
bunn i bølgene (hiv) på utrolige 39,7
meter.
Den samme orkanen, med vindretning fra sørvest, raserte bryggeanlegg
ved fyret på Ytterholmen og en molo i
Sandsundvær i Herøy, festningsverk
mot havet som hadde holdt stand siden
de ble bygd i 1908. På Norne bemerker
de tørt at produksjonen om bord ikke
ble stengt denne dagen, til tross for det
ekstreme været.
UTSIKT. Fra toppen av «turreten»
(dreieskiva som skipet svinger rundt),
finner vi båtens beste utsikt. Mot nord
ser vi boreriggen Songa Encourage i
full sving med å bore en ny brønn for
injeksjon av vann på Norne-satellitten
«Skuld». Litt nærmere ligger skipet Island Wellserver og jobber med brønnservice. Standby båten Ocean King
danser i bølgene som denne dagen blir
målt til 7-8 meter. I motsatt himmelretning, rundt 30 kilometer mot sør,
skimter vi fakkelen på Skarv-skipet, der
produksjonen av olje og gass går for
fullt.
SJEFEN. En av tre plattformsjefer på
Norne er Sverre Støren, østlending,
som er bosatt i Kristiansund. Han innleder sin «tur» med et møte med folkene som kom ut samtidig, særlig folk
fra leverandører som kanskje er om
bord for første gang.
Støren understreker noen grunnleggende prinsipper for trygghet, og hvordan han vil ha det om bord, sosialt. Støren legger vekt på at på Norne skal det
ikke være noen rangordning som skaper forskjeller på Statoil-ansatte og leverandører. På Norne er alle «i samme
båt», bokstavelig talt.
På denne første dagen på ny «tur»
gjøres det stas på to danske Statoil-ansatte, som har tatt fagbrev som

PUMPER: En av pumpene som driver vann i reservoaret for å få ut mer olje og gass.

PÅ BRUA: Plattformsjef på Norne, Sverre Støren (t.v.) i ko
Bjørn Kviteberg fra Drangedal.

KVALIFISERT: Danskene Jørgen Lauritsen og Michael V. Jensen med synlig bevis
for at de har tatt fagbrev som prosessteknikere.
prosessteknikere. Sjefen disker opp
med marsipankake på møterommet
Norne-stova. Foruten et skriftlig bevis,
får Jørgen Lauritsen og Michael V.
Jensen hver sin eksklusive kniv i håndlaget slire, som synlig bevis på sin kompetanse.
REVISJONSSTANS. Produksjonssjef
Rune Herteig befinner seg mest på
kontoret i Harstad, der han også bor.
Men nå tar han turen ut for å konferere
med faggrupper om bord som ledd i
forberedelsene til høstens store begivenhet på Norne, revisjonsstansen. I
rundt 40 dager skal all produksjon
stenges ned for å foreta større og min-

dre reparasjoner om bord. Dessuten
benyttes stansen til å utføre kontroller
av alle tenkelige systemer for å avdekke
eventuelle svakheter og slitasje.
En revisjonsstans gjennomføres
hvert fjerde år på alle Statoils installasjoner på norsk sokkel, og er en krevende oppgave som krever omfattende
planlegging.
LEVETID. Herteig er dessuten opptatt
med forberedelsene til levetidsforlengelsen på Norne, et prosjekt som fortsatt ikke har fått formell godkjenning i
Statoil. Men foreløpige utredninger
har fastslått at skipet tåler 15-20 år til i
havet, en forutsetning for hele prosjek-

VÆRET: 23. november 2011 ble det målt maksimalt utsla
meter. Da vi var på besøk var bølgehøyden «bare» 7-8 me
tet.
– Jeg har veldig god tro på at dette
går veien, sier Herteig.
Et særtrekk ved produksjonsprofilen
på Norne er den mangfoldige brønnstrømmen – fra tyngre oljekvaliteter, til
gass og kondensat. I enkelte brønner er
oljen så tungtflytende at rørledningen
må ha varmekabler for å flyte inn til
skipet. Likevel ligger produksjonen på
Norne i verdenstoppen, målt i produk-
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0 prosent utvinningsgrad,
n om at vi skal over 65.

ntrollrommet, sammen med kontrollromoperatør

ag på skipet mellom topp og bunn i bølgene på 39,7
eter.
sjon i prosent av påviste reserver fra
subsea-brønner.
– Vi er allerede over 60 prosent utvinning, men har en ambisjon om at vi
skal over 65, sier Herteig.

FORTSETTER PÅ
NESTE SIDE ➤➤➤

FABRIKKEN: Prosesstekniker Ørjan Fausk ved røret der gassen sendes fra skipet gjennom rørledning til Kårstø i Rogaland.
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TEMA: NORNE

KJEMIKER: Prosesstekniker Hilde Lystad tar prøver av produksjonen.

NED I BUKEN: Vi ble med ned i dypet av skipet, i tanken som
oppbevarer oljeholdig produksjonsvann, slop.

SKIPSORKESTER: Husbandet «The Turrets», Nina Bredesen, Joakim Øvertungset, Tore Lindsetmo og Jørgen Solheim.

TROFAST: Kåre Nygård fra Lavangen vedlikeholder tele o

Jeg var med på slepet ut fra verftet
➤➤➤ FORTSETTELSE
FRA FORRIGE SIDE
JULEBORD. Ida Bredesen fra Saltdal er
mekaniker på Norne, og pendler inn
fra familiens bosted i Rognan. Hun har
nå vært på Norne i ett år, og kom dit fra
Statoil-avdelingen Offshore Fagsenter,
som tjener som en ressursorganisasjon
som stiller folk til selskapets
offshore-felt der behov måtte oppstå.
Da vi var på besøk var det Idas oppgave å skifte deler på brannslukkingsanlegget på helikopterdekket, en helt
kritisk funksjon for å få folk trygt inn

og ut med helikopter på daglig basis.
På frivakta er Ida vokalist med skipets eget band «The Turrets». Sist jul
var Norne selvforsynt med julebordmusikk, som blir øvd inn på et eget
musikkrom helt forut i baugen, innenfor trimrommet.
Joakim Øvertungset spiller trommer, Jørgen Solheim spiller bass, og
Tore Lindsetmo trakterer tangent-instrumenter. Både repertoar og besetning varierer med hvem som til enhver
tid er ute på jobb.
FØRSTEHJELP. Andor Skaret er utdannet sykepleier og jobber som HMSkoordinator på Norne. Skaret kommer

opprinnelig fra Namsos, men pendler
til og fra hjemmet i Gøteborg. Han har
jobbet på Norne siden 2005. På frivakta
stiller Skaret mer enn gjerne opp for å
holde førstehjelpskurs på sykestua om
bord. På sin lille klinikk kan Skaret yte
omfattende førstehjelp, assistert via videokonferanse med ekspertise i land,
hvis det skulle være nødvendig.
UNDER DEKK. Vi blir tatt med en tur
rundt på dekk, med prosess-tekniker
Ørjan Fausk som guide. Fausk pendler
inn fra Rosendal i Hardanger, og er
plasstillitsvalgt for LO-forbundet Industri og Energi.
Det blir en omvisning som tok oss

opp på toppen av dreieskiva som skipet
er forankret gjennom, der oljen og gass
kommer inn fra brønnene, «turret-en».
Fra dette forblåste utsiktspunktet har
man et godt overblikk over hele skipet
og havet omkring.
Bakover langs dekk, på hver sin side
langs en langsgående gate, finner vi
prosessanlegg for olje og gass, enorme
pumper for injeksjon av vann i reservoarene. I hekken på skipet ligger losseanlegget for olje, der svære tankskip
knytter seg til og henter last rundt tre
ganger i månedene.
I skipets lengderetning på babord
side av dekket, går en ståltunnel, som
skal tjene som rømningsvei hvis en
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og data systemer om bord. Han har vært på Norne siden starten i 1996.

i 1996, og vært fast på Norne siden.
brann skulle oppstå på dekk, en påminnelse om risikoen ved produksjon av
olje og gass om bord.
Deretter får vi en tur ned i skipets
indre helt akter der oljeholdig produksjonsvann oppbevares, slop-tanken.
Tanken er for en sjelden anledning tom
på grunn av reparasjonsarbeid helt
nede ved kjølen. Gjennom stålplatene
som skiller oss og havet, hører vi tydelig hvordan skipets retningsstyrte propeller (thruster) spinner i variabel hastighet for å holde skipet i posisjon mot
vinden.
ALARM. Oppe i kontrollrommet, som
befinner seg der skipperen ville stått på

et vanlig skip, møter vi kontrollromoperatør Bjørn Kviteberg fra Drangedal.
Et panel med skjermer rommer
oversikt over produksjonen, helt ut til
den ytterste brønnen som befinner seg
rundt 30 kilometer mot nord-øst fra
skipet.
I kontrollrommet samles beredskapsledelsen hvis alarmer skulle gå,
eller hendelser oppstår.
I et tilstøtende område møter vi
Kåre Nygård fra Lavangen i Troms.
Han er en av dem som kan si han har
vært på Norne siden starten.
– Jeg var med på slepet ut fra verftet
på Stord i 1996, og vært fast på Norne
siden.

Nygård har ansvaret for drift og vedlikehold av tele- og datasystemer om
bord.
LABORATORIUM. Norne har sitt eget
kjemiske laboratorium, der prosess-tekniker og laborant Hilde Lystad fra Averøy utenfor Kristiansund tar prøver av
både brønnstrøm som kommer inn,
olje og gass som skal sendes ut, og ikke
minst varer som kommer inn via supplybåt.
Drikkevannet om bord, som er hentet fra drikkevannskilden til Sandnessjøen i fjellkjeden De Syv Søstre, gir
hun beste karakter.
– Kjempevann!

Etter at vann er skilt ut av gass og
olje som kommer inn, blir dette vannet
sluppet tilbake til havet. Myndighetene
krever maksimum 30 milligram olje i
produksjonsvannet som slippes ut. På
Norne er målet å til enhver tid ligge
under 10 milligram. Da vi var på besøk
lå oljeinnholdet i produksjonsvannet på
5,3 ifølge laboranten og plattformsjefen.

FORTSETTER PÅ
NESTE SIDE ➤➤➤
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TEMA: NORNE

FRISK LUFT: Mekaniker Ida Bredesen har på hørselvern under jobb ute på helidekket, men det er for at hjelmen ikke skal blåse på havet.

LEVERANDØRER: Kjetil Akselberg fra Statoil (t.v.) og Olav Strand fra Aibel deler
kontor der de planlegger vedlikeholdsarbeid.

Vi har fokus på effektivisering av planlegging og gjennomføring av V&Marbeidet. Gjennom å jobbe i kampanjer, ser vi
store effektiviseringsgevinster.
➤➤➤ FORTSETTELSE
FRA FORRIGE SIDE
LEVERANDØRENE. Plattformsjefen
legger stor vekt på at samarbeidet mellom Statoils egne ansatte og innleide
leverandører skal gå mest mulig sømløst og effektivt.
Aibel fikk i januar forlenget hovedavtalen om vedlikehold og modifikasjon med Statoil, blant annet på Norne,
oppgaver knyttet til stål, rør, elektro og
automasjon. Prezioso Linjebygg fikk
kontrakten på stilas og isolering.
På kontoret hos Statoils Kjetil Aksberg fra Harstad, sitter Aibels Olav
Strand fra Averøy på nabopulten.
– Vi har fokus på effektivisering av
planlegging og gjennomføring av
V&M-arbeidet. Gjennom å jobbe i
kampanjer, ser vi store effektiviseringsgevinster, sier Aksberg. Han sier Norne har kommet ned i 0,85 utførte timer,
per planlagt time, et måltall for hvor
mye tid som spares på planlagte oppgaver.
Foruten Statoils egne planleggere,
bidrar Aibels ingeniørkontor i Singapore til gjennomføringen av vedlikeholdsarbeidet om bord.
LEAN. En annen strategi for å utnytte
kapasitet og kompetanse om bord best
mulig er ukentlige «lean»-møter. I møterommet «Pentagon» har Tore Lindsetmo samlet en gruppe elektro-folk
rundt en tavle for sprit-tusj og PostItlapper. Det slående analoge grensesnittet har nemlig vist seg å være effektivt for å synliggjøre gode ideer, forslag
til gjennomføring, og videre status.
PostIt-lappene kan vandre rundt på
tavla, eller til og med bli med over til en
annen avdeling på skipet.
Forslag som når opp til faktisk gjennomføring, blir til «en A3», et skjema
med mer detaljert beskrivelse.
– Et vilkår for å bli «A3» er at vi kan
få et gevinstpotensial, enten i form av
tid eller penger, sier Lindsetmo, som
har jobbet med lean-strategien om
bord siden i fjor høst.

SKIFTE SIKRINGER. Under vårt besøk
om bord er en gruppe fra Aibel Elektro
i sving med å skifte ut gassdetektorer
rundt på skipet. Dette medfører trekking av nye kabler, og bytting av komponenter i kontrollskap. Utstyret er så
sensitivt, at fotografen ikke får bruke
blitz ute på dekk. Det er også fort gjort
at reparasjonsarbeidet utløser alarmer
som fører til umiddelbar stans i produksjonen. Den som forårsaker produksjonsstans får medlemskap i det
som bare kalles «millionklubben», et
uttrykk for hvor store verdier som skapes om bord hver time av døgnet.
Jobben veiledes av Statoils egen fagansvarlige for automasjon, Tore Lindsetmo. Han bor i Malvik og har vært
på Norne siden 2013. Duoen fra Aibel
består av Karsten Klungtveit fra Sauda,
som er på Norne for tredje gang. Ole
Magne Helleland fra Stavanger er ombord for første gang.
FRUSTRASJON. På frivakta møter vi
«Birken-gjengen» som sykler og går på
ski året rundt. Ute på Norne tråkker de
til bilder fra Tour de France på videoskjermer foran ergometersykkelen.
I Messa serveres varm lunsj. Foruten
frokost og middag, byr messa på små
kaffestopp i løpet av dagen med kjeks
og uformelle møter, som benyttes til å
diskutere arbeidsoppgaver.
På vår vandring rundt på båten, oppleves omgangstonen som gjennomført
hyggelig og imøtekommende.
Men samtaletema kommer overraskende fort inn på at det offentlige ordskiftet der inne på land, som dreier seg
om at oljealderen er på hell, at offshorenæringen skal fases ut, at Norge
skal leve av «andre ting».
Dette oppleves åpenbart frustrerende for dem som ser en helt annen
virkelighet her ute, tross harde tak med
kostnadskutt etter at lave oljepriser ble
den nye målestokken.

Tekst og foto:
Morten Hofstad

GODE IDEER:Tore Lindsetmo holder Lean-møte med avdeling for elektro og automasjon på møtero

PETRO PULS

LEVERANDØRER: Fagansvarlig for automasjon Tore Lindsetmo (t.v.) sammen med
Karsten Klungtveit fra Sauda og Ole Magnus Helleland fra Stavanger (t.h.).

ommet «Pentagon».
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SYKESTUA: Sikkerheten står i høysetet om bord, og HMS koordinator Andor Skaret
driver førstehjelpskurs på frivakta.
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TEMA: NORNE

Det ble boret og boret, men resultatene uteble. Da Norne endelig ble påvis

Eventyret som lenge va

FEIRET: Første funn av olje på norsknorsk sokkel, på det som skulle bli Nornefeltet. F.v.: Havnefogd Martin Moland, ordfører Gunnar Breimo og direktør på HelHELGELANDS BLAD ARKIV
gelandsbase, Frans Nilsen.
NUMMER 800: Fredag 29. april startet
arbeidet med lossing av tankskiplast
nummer 800 med olje fra Norne. Mindre enn et døgn senere bakker et fullastet tankskip ut for å starte ferden mot
land, et raffineri i Norge eller utlandet.
Statoil beregner verdien av reservene som så langt er produsert på Nor-

FAKTA
Dette er Norne
■ Ligger rundt 200 kilometer vest av Helgeland på 380 meters havdyp. Funnet i
1991, produksjonsstart 6.november
1997. Operatør: Statoil. Driftsorganisasjon i Harstad, forsyningsbase i Sandnessjøen, helikopterbase i Brønnøysund.
■ Opprinnelig besto Nornefeltet av fem
brønnrammer og produksjonsskipet. I
produseres det fra 15 bunnrammer. Gasseksport startet i 2001, og i 2005 ble Urdfeltet knyttet opp mot Norne. K-rammen
ble satt i produksjon i 2009, Alvefeltet ble
satt i produksjon i 2008, M-rammen ble
satt i produksjon 2009, Marulkfeltet ble
satt i produksjon i 2012 (operatør: Eni),
Skuld starter opp produksjonen i 2013.
■ Bare i Nornelisensen er det blitt boret
26 letebrønner, hvorav det er funnet fem
felt; Norne, Stær, Svale, Dompap og Fossekall.
■ Avstand fra nordligste til sørligste
brønn som produseres over Norne-skipet
er ca 53 kilometer. Plassert i Harstad, kan
vi tenke oss at Dompap i nord ligger på
Grøtavær, og Marulk i sør ligger på Evenes. Plassert i Sandnessjøen: Hvis
Norne-skipet ligger i Sandnessjøen, så
ligger Dompap i nord på nordspissen av
Dønna og Marulk i sør på Tjøtta.

ne til rundt 500 milliarder kroner, en av
de mest lønnsomme og vellykkede feltutbygginger selskapet har.
Men det var ingen selvfølge at det
skulle gå sånn.
LETTE LENGE. Leting etter olje og gass
nord for trøndelagsgrensen foregikk
med tørre borehull i minst ti år.
– En mann, en ide, en tegning. En
god porsjon stahet og framoverlente ledere var det som skulle til; funnet av
Norne er som så mange andre et resultat av flere faktorer, men også den klassiske «bare en brønn til», som bidro til
at det første oljefeltet utenfor NordNorge ble funnet, forteller Sverre Kojedal, informasjonssjef i Statoil.
Men like før jul i 1991 skjedde det
noe ute på Ross Rigg. Helgelands Blad
melder 7. desember at «endelig er det
oppdaget olje utenfor Helgelandskysten».
På daværende NTH i Trondhjem
var eksamensoppgaven det året faktisk
å «utrede hvorfor det ikke finnes olje i
Norskehavet nord for Heidrun». Ikke

STORT UNDER VANN: Norne-feltet har ett av de største undervanns-anleggene på norsk sokkel.
uventet ble oppgaven trukket etter at
funnet var gjort kjent. Litt realisme må
det da være når fremtidens geologer
skal vise hva de kan.
Oljefunnet på Norne ble endelig be-

FAKTA
Prosjekt Norne 2030
■ Det er allerede gjort én levetidsforlengelse, til 2021, og arbeidet nå har som mål å forlenge livet forbi 2030. Teknisk levetid på skipet er beregnet til 2036 uten å ta skuta til land
for omfattende reparasjoner.
■ Anslagsvis 250 millioner fat gjenstår å produsere i Norne-området. Økt utvinningsgrad,
sammen med nye funn, skal bidra til forlenget driftstid.
■ I forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2015 ble Norne-lisensen tildelt et areal nord-vest for Norne-skipet. Prospektet «Cape Vulture» kan bli boret til
neste år.

kreftet på nyåret 1992, da oljeprisen var
på bunn og pessimismen på topp. Ved
produksjonsstart i november 1997, bare
seks år etter første funn-brønn, var
oljeprisen 10 dollar fatet.
Utbyggingen ble ferdigstilt under
budsjett og tre dager etter oppstartdatoen i Plan for utbygging og
drift (PUD), som ble vedtatt i Stortinget.
625 MILLIONER FAT. Den første av til
nå over 800 tankskipslaster forlot
Norneskipet 27. november i 1997.
Siden har rundt 625 millioner fat olje
blitt produsert over det flytende produksjonsskipet i Norskehavet. Hvor
mye olje dette er kan illustreres med at
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st, skulle feltet bli ett av de beste.
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r en fantasi

Anlegget har vært operativt i Sandnessjøen siden sommeren 2014 og er lokalisert
hos Helgelandsbase. Vår produksjon har siden oppstart vært knyttet til tradisjonell
ove
erflatebehandling av stålstrukturer, komponenter, ventiler og lastebærere i all
hovedsak mot olje- og gassindustrien.

Blåsing av rustfrie materialer
I en egen blåsekabin hvor det benyttes glass
eller Aluminiumoxid som blåsemiddel.
I tillegg utfører vi syrevasking av rustfritt stål
i egen vaskehall med dokumentert oppsamling
av spillvann.

Tørrisblåsing
Revolusjonerende blåsemetode som benytter
små, kompakte ttø
ørrispellets som blåsemiddel.
Markedet for dette vil typisk være kraftindustrien, olje & gassindustrien, landbruk og
oppdrettsnæring. Metoden vil også egne seg
mot andre typer produksjonsrettet industri,
samt privatmarkedet.
Overflatebehandling til private
Sandblåsing/lakkering av bildeler og annet utstyr som trenger vedlikehold.
Vanlig sandblåsing, men også sodablåsing som
er mer skånsom mot tynnplater, da det ikke
tilføres varme i prosessen.

Innvendig maling og legging av industrigulv
Næringslokaler, brannmaling av byggstål, samt
legging av industrigulv.
Vi er godkjent lærebedrift i industrimalerfaget
ør
og har industrimalere med fagbrev og inspekttø
innen overflatebehandling (Frosio nivå 3).

Lørdag
Lørdag 25.
25. jjuni:
uni: Øivind
Øivind Blunck
Blunck og
og Reidun
Reidun Sæther
Sæther

ILLUSTRASJON: STATOIL

stilt ved siden av hverandre, rekker de
625 millioner fatene nesten 10 ganger
rundt ekvator.
– I den opprinnelige utbyggingsplanen for hovedfeltet var det beregnet at
vi ville produsere rundt 455 millioner
fat olje i feltets levetid. Men vi har allerede klart å øke dette med 20 prosent,
forteller Kristin Westvik, produksjonsdirektør for Norne.
Resultatet er oppnådd med å finne
flere reserver, øke utvinningsgraden,
og holde produksjonsskipet i god teknisk stand.
– Vi ser nå 60 prosentmerket, og det
er i rekordsjiktet for et undervannsfelt,
forteller Westvik. Gjenværende ressurser i området kan utgjøre så mye som

250 millioner fat oljeekvivalenter (olje
og gass).
STORT UNDER VANN. Fra starten ble
produksjonen på Norne åpnet fra fem
havbunnsrammer. I dag produseres det
fra 15 bunnrammer. Den opprinnelig
planlagte nedstengingen av feltet, som
skulle foregå i 2014, er skjøvet langt ut i
tid.
– Vi har fått gjennomført flere studier som bekrefter at den tekniske tilstanden er god, sier Westvik. Skuta er
fin den og skroget i god stand, så planene for drift frem mot 2030 er i ferd
med å ta form på tegnebrettet.
Morten Hofstad
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CAN Coating på Horvnes skifter navn og får ny eier.

Ny eier i Can Coating
SATSER: Ny eier av selskapet med nytt
navn, Tage Jakobsen, fotografert på
Horvnes.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
TOTALLEVERANDØR. Helgeland overflateteknikk blir det nye navnet på bedriften. Det blir nå et heleid lokalt selskap, skriver det nye selskapet i en pressemelding. Det er tidligere daglig leder
i CAN, Tage Jakobsen som tar over
som ny eier.
Ambisjonene for det nye selskapet er
klare.
– Målsetningen vår er å bli totalleverandør innen overflatebehandling på
hele Helgeland. I tillegg til det stasjonære anlegget vårt, har vi flere mobile
enheter som vi flytter rundt til der våre
kunder befinner seg. Vi tar også oppdrag med overflatebehandling og
tørrisblåsing hos private. Vi utfører
dessuten legging av industrigulv og
påføring av brannmaling på byggstål,
forteller Jakobsen til Petro Puls.
ØKE STABEN. Selskapet har per i dag
tre fast ansatte, og leverer sine tjenester
hovedsakelig til offshore- og landbasert
industri i regionen.
– Vi tar sikte på å øke antall ansatte
fra tre til minst fem. Men per i dag er
markedet såpass tørt at vi må avvente
litt.
Nytt navn og ny eier til tross, kundene skal ikke merke noen forskjell.
– For våre kunder er det kun navnet
som blir endret. Organisasjonsnummer, adresse og beliggenhet blir den
samme som før, avslutter han.
Rune Kr. Ellingsen

KONTROLLERT MILJØ: Slike celler for sandblåsing og maling i et kontrollert miljlø er blant installasjonene Helgeland overflateteknikk bruker i sitt arbeide.

Milliardkontrakt til
Kaefer Energy – vil
skape jobber på Helgeland
Kaefer Energy lover bruk av lokale underleverandører og lokale ansettelser når de skal i
gang med sin nye kontrakt
med BP.
200 MILLIONER. I vinter ble det kjent
at kontrakten for alt offshore ISO-vedlikehold for BP Norge i årene som
kommer ble vunnet av Kaefer Energy.
Kontrakten har en varighet på inntil ni år, inklusive opsjonsperioder, og
representerer en forventet årlig omsetning for Kaefer Energy på cirka

200 millioner kroner.
– Denne kontrakten vil medføre lokale ringvirkninger for Helgeland,
sier direktør Jens Tolås i Kaefer Energy.
Selskapet har hovedkontor i Stavanger, men de som skal fraktes offshore ut til Skarv, vil reise fra Sandnessjøen og Brønnøysund.
– Vi kommer til å rekruttere flest
mulig ansatte lokalt i Sandnessjøen og
Brønnøysund til å jobbe ute på Skarv,
og har allerede gjort de første ansettelsene.
NY KONTRAKT. Også leverandørindustrien vil merke ringvirkningene.

OPPDRAG: Alle ISO-oppdrag for BP, blant annet på Skarv-feltet, vil bli gjennomført av Kaefer Energy de neste ti årene. De satser på å skape lokale ringvirkninger, både innen leverandørindustri og egen stab.
FOTO: BP
– Vi vil også bruke lokale leverandører
på Helgeland, blant annet innenfor
overflatebehandling og isoleringstjenester.
– Hvor store tall snakker vi om lokalt?
– Det er vanskelig å si akkurat nå
hvor mange vi kommer til å trenge,
arbeidsomfanget, eller tallfeste verdi-

skapningen lokalt. Vi har nettopp begynt å mobilisere, og denne kontrakten er helt ny for oss, avslutter Tolås.
■ ISO-fagene er fagene isolasjon,
stillas og overflate.
Rune Kr. Ellingsen

PETRO PULS
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Hvor overfladisk og kortsiktig
er det lov å være for tilsynelatende utdannede mennesker?

Skal vi omstille Norge
til et lavkostland?
OMSTILLING. Sitat: «Ledighetsøkningen er tross alt begrenset, den er konsentrert til fire vestlandsfylker, og det
er klare tegn til at arbeidstilbudet i
form av arbeidsinnvandring dempes.»
Torsdag 21. april hadde Steinar Juel
fra den «partiuavhengige» tenketanken
Civita et innlegg i Dages Næringsliv.
Der tar han for seg «Omstilling» og
hvordan dagens politiske regime takler
endringene vi står oppi.
Han er storfornøyd!
Han synes den sittende regjeringen
er flink som forholder seg helt passiv,
og lar markedskreftene få lov til å spille
seg ut. Han sier at vi har et mer desentralisert og markedsorientert system nå
enn før. Det skal jeg gi han rett i. Men
han hevder også at systemet har innebygget selvreparasjoner. Det er der jeg
detter av. Var det de mekanismene vi så
i Lehman Brothers og Enron skandalene? Han mener altså at markedskreftene skal slippes løs og ikke reguleres.
Anarki er og blir anarki! Selv om de
som har makten bruker slips og pisk.
EFFEKTIV: Mer effektiv operasjon på sokkelen har også en pris, ifølge vår spaltist.
MÅ TØYLES. Se hva som hendte i 2008.
(Som et av uendelig mange eksempler i
rekken.) Kåre Willoch er en av dem
som er krystallklar; Markedskreftene
MÅ tøyles! Han støtter seg for øvrig til
John Smith, økonomifagets grunnlegger som slo fast dette allerede i 1776.
Men hva er det Steinar Juel er så
glad for? Hvilke parameter legger han
til grunn når han hevder at vi er på rett
vei?
Kort oppsummert kan vi si det slik:
Lønnsmottakere tjener stadig mindre,
og arbeidsledigheten går opp. Snart må
vi finne frem luene igjen, vi som går i
kjeledress. Vi må ta det vi får, uten
hverken krav eller spørsmål.
Det vil også sikre at folk bytter jobb
oftere. Ikke fordi de vil, men fordi de
må. Det er hva hr. Juel kaller fleksibilitet. Og omstilling.
Jeg kaller det en styrt avvikling av et
velfungerende samfunn.
WORKING POOR. Juel ser tydelig med
lengsel til USA, der de rikeste de siste
årene har økt sine inntekter med over
1000 prosent. Jeg for min del ser dit
med gru og skepsis. Snart er den Amerikanske middelklassen død. «Working
Poor» er blitt et begrep både i UK og i
USA. Er ikke middelklassen ryggraden
i ethvert velfungerende samfunn? Kan
vi avvikle den? Er det på de ulike børsene i verden innovasjon og nytenkning
foregår? Eller er det i bedrifter med lojale, erfarne, fast ansatte og dedikerte
ansatte?
Videre hevder han at oljeindustrien
ikke lenger er motoren i Norsk næringsliv. Jaså? Hvilken annen næring i
landet er større? Uber? Hvilke andre

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

næringer gir staten slike inntekter? Er
det sosiale dumpere, som Jens
Ulltveit-Moe og Petter Stordalen som
skal fø oss? I så fall vil ikke lenger overvekt være et problem.
I mars måned kom nær 50 prosent av
det vi solgte til utlandet fra «oljeindustrien». Verken bedrifter, nasjoner
eller private lønnsmottakere kan se
bort ifra, eller ta lett på hovedinntektskilden sin! Hvor overfladisk og kortsiktig er det lov å være for tilsynelatende
utdannede mennesker?
IKKE PEILING. Når han også jubler
fordi det synes som om oljeplattformer
i fremtiden vil være «effektivisert», så
tyder det nok en gang på at han ikke
har peiling på hva han snakker om. Hva
lærer de om oljeproduksjon på økonomi studier?
At man bygger billigere og enklere
plattformer, betyr ikke at de blir mere
effektive. Det betyr nettopp at de blir

enklere. Mindre robuste, og med mindre kapasitet. Man klarer knapt nok å
produsere et felt, og har ikke kapasitet
til å være vertskap for nærliggende felt.
Om man ser på Norsk sokkel kan vi
si det slik: 70-tallsteknologi gav oss
plattformer som kunne drenere flere
reservoarer. 90-tallsteknologien gav oss
plattformer som ikke kan drenere ett
reservoar. Man må bygge flere innretninger per reservoar.
Kortsiktige besparelser blir dyre!
SÅRBAR. England har i mange år «effektivisert» driften sin. Man lager mindre og billigere plattformer. Med mindre redundans. Man har mindre maskineri om bord. Hele produksjonen
henger på en aksling, så å si. Det fører
til at man må stenge produksjonen med
en gang større maskineri får driftsproblemer. Ingen maskiner virker 365
dager i året i 30 år.
I tillegg til at man har mindre robuste plattformer, sparer man der også
penger på bemanningen. Man har en liten sårbar grunnbemanning, og leier
inn resten. Tilsynelatende sparer man
penger. Men man får det man betaler
for. Produksjonseffektiviteten (oppetiden) går ned.
I England har de en produksjonseffektivitet på cirka 60 prosent. Vi ligger
langt over 90. Eierskap til plattform og
lokal spisskompetanse er hovedårsakene til at vi her i Norge ligger så lavt i
produksjonskostnader.
LAVEST I VESTEN. Hos oss koster det
cirka 7 dollar å produsere et oljefat. På
UK sektor koster det cirka 21 dollar.

FOTO: RWE

Ingen vestlige land har lavere produksjonskostnader en oss. Dette til tross
for at vi har bedre lønns og arbeidstidsvilkår.
Hvorfor er alle samstemt om at en
direktør må ha god lønn for å presteremen en arbeider skal være så billig som
mulig, og leverer likt, uavhengig av
lønnen han får? Kan dette stemme?
Det er dyrt å spare penger de feile plassene.
BEGRENSET. Men det som sjokkerer
mest med denne hr. Juel er måten han
ser på Vestlandet, og antakeligvis hele
kystbefolkningen fra sør til nord. Sitat:
«Ledighetsøkningen er tross alt begrenset, den er konsentrert til fire vestlandsfylker».
Det er bare fire fylker på Vestlandet!
Alle er rammet. Der bor 26 prosent av
landets befolkning. Altså over 1,2 millioner mennesker. I tillegg er store
deler av befolkningen på Sørlandet,
Midt Norge, Nord-Norge og Finnmark rammet. Med andre ord er det
stort sett kun Østlandet som ikke er
rammet.
Var ikke det rart?
Hvorfor er de 70000 papirflytterne i
landets oljeindustri, med bosted på
Østlandet, ikke berørt av krisen? På
Statens Pensjonsfond Utland står det
over 7000 milliarder kroner. Alle disse
verdiene er hentet fra natur resursene
utenfor kysten fra Nordkapp til Lindesnes.
Er det på tide at «distriktet» krever
uavhengighet?
Idar Martin Herland
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DET SNUR: Vår spaltist ser lys i mørket for oljeaksjer.
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FOTO: INGE OVE TYSNES

Prisfallet har tvunget og vil fortsette å tvinge oljebransjen ut av sin
egen konservative selvopptatthet og tilbake til på det innovative
sporet som preget næringens første tiår.

Jeg skulle
kjøpt oljeaksjer
NÆRMER SEG. Hadde jeg vært aksjeinvestor, ville jeg begynt å plukke aksjer i
oljemarkedet. Ikke fordi oljeprisen har
steget de siste ukene, men fordi verden
nærmer seg et produksjonsunderskudd.
Markedet, på godt og ondt, vil alltid
trumfe det politiske spillet som har
kjørt oljebransjen ned i en tilsynelatende avgrunn.
Et kanskje enda viktigere argument
er at prisfallet har tvunget og vil fortsette å tvinge oljebransjen ut av sin
egen konservative selvopptatthet og tilbake til på det innovative sporet som
preget næringens første tiår.
NYE ROLLER. I samme periode som
oljenæringen raskt gikk fra null til hundre i det fattige Rogaland, lå jeg i lenker i Alta sammen med noen hundre
demonstranter som ville stoppe kraftutbyggingen i vassdraget. Aksjonen,
som ble akkompagnert av sultestreikende samer utenfor Stortinget, ble sjelsettende for nasjonen Norge.
I dag er rollene byttet om.
Fossefall som erstattes av rør og turbiner er blitt til ren og applaudert
energi, men energien som løftet ikke
bare Rogaland, men hele nasjonen inn i
både rikdom og den teknologiske førstedivisjonen, er blitt skyteskive for de
samme som lenket seg fast i Alta.
Det finnes både fornuftige og ufornuftige forklaringer på et slikt fundamentalt regimeskifte. Klimakrisen er
en forklaring.

VERDEN ENDRER SEG. En annen forklaring er vår egen ofte navlebeskuende
forståelse av hvordan verden endrer
seg. Setter vi oss selv i begivenhetenes
sentrum er det fort gjort å overse endringene som skjer rundt oss. Bedraget
som ligger i en slik nærsynthet skyldes
for eksempel at vi som nordlendinger, i
motsetning til det meste av verden
rundt oss, bor i et fylke hvor ren energi
i form av vannkraft et unikt overskuddsfenomen.
Store deler av verden, den delen av
verden vi ikke når med direktefly fra
Sandnessjøen eller Mosjøen, står på
terskelen til sitt framtidige energiforbruk, i motsetning til for eksempel
Norge og USA som står på toppen. Og
fra toppen, fordi vi er blitt så rik av våre
tilfeldige oljeressurser i kombinasjon
med innovative politikere og næringslivsledere som så potensialet i den
samme oljen, kan og bør vi styre vår
rikdom inn i politiske løsninger som
reduserer klimautslippene.
Om vi gjør det på den mest effektive
og demokratiske måten, er et annet
spørsmål.
SUBSIDIER. Men det er denne rikdommen som gjør at Oslo kommune kan
subsidiere millionærers kjøp av el-sykler, eller Stortingets subsidiering av
rikfolks tilgang på Teslaer og dermed
også både kollektivfelt og gratis bompassering.
Flytter vi derimot ut av Karl Johans

Det politiske
spillet kommer
i lang tid til å styre
oljeprisene.
gate i Oslo og ut av kraftfylket Nordland, ser verden helt annerledes ut.
I den kinesiske, afrikanske eller indiske økonomien, har bilsalget knapt
startet sammenlignet med vår egen bilpark. Og i disse økonomiene finnes det
verken penger eller faktiske muligheter
til å subsidiere elbiler. En elbil i Kina
vil garantert lades på kullkraft, om den i
det hele tatt finner veien til dette framtidige bilmarkedet.
PLUKK AKSJER. Det betyr ikke at elbiler ikke er et gode. Det betyr bare at visjonen om at olje til transport kan
erstattes av såkalt ren kraft i overskuelig
framtid, er en illusjon. Snarere er det
slik at vår egen tilgang på offentlige og
private kapital, i kombinasjon ren
energi, gjør oss til dårlige spåmenn om
hvordan verden andre steder ser ut i
framtida.
Og da er jeg tilbake til mitt utgangspunkt, og min spådom at de som begynner å plukke aksjer i oljemarkedet
nå, vil tjene penger på sikt.
SPILLET. Vi ser allerede en forsiktig investeringslyst, selv om vi fortsatt stort

kommentar
.

sett ser nedskjæringer i arbeidsstokk og
avvikling av kontrakter. Det politiske
spillet kommer i lang tid til å styre oljeprisene.
Men den underliggende balansen,
for forsøksvis å holde meg til børsspråkets kryptiske meldinger, handler om
en verden som beveger seg mot et energiunderskudd som ikke kan berges av
nordnorsk vannkraft. Det i sin tur
tvinger en bransje som har gått fra å
være visjonær og framtidsrettet, til å bli
en reaksjonær etternøler, til igjen å ta
innovative grep for å finne nye, smarte
og bærekraftige løsninger på verdens
energibehov.
GLEMMER INDUSTRIEN. Når innovasjonsfolket møtes for å diskutere framtidas teknologiske nyvinninger, har de
en tendens til å glemme industriens betydning for den samme teknologien.
De glemmer, eller de sier det i alle fall
ikke, at metallene som brukes er produsert av gruveindustrien, og energien
som trenges for å ta teknologien i bruk,
er produsert av kull eller olje.
De lure investorene ser dette og har
hele verden som sin lekegrind.
Samtidig lar de taperne plaske rundt
i andedammen.
Arne O. Holm
Redaktør High North News
Nordområdesenteret
Nord Universitet

100 oljelaster fra Skarv

Om kort tid vil last nummer 100 med olje fra Skarvfeltet bli skipet til markedet.
Oljen losses i snitt med ca 35 000 fat i timen til skytteltankeren, og Skarvskipet
har en lagringskapasitet på 875 000 fat. Siden oppstarten er det totalt losset ca.
61 millioner fat olje, dette utgjør ca. kr. 33 milliarder i bruttoinntekt.
I gjennomsnitt bruker skipene rundt tre døgn fra Skarvfeltet til raffinerier eller
lageranlegg i Europa. Skarvoljen er lett og av høy kvalitet slik at den kan
brukes av mange raffinerier og til forskjellig produkter. Det er fortsatt mange
millioner fat olje å produsere og enda mer gass å eksportere.

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.

