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STERKT TIL STEDE:Også på årets oljemesse skal Helgeland være sterkt representert. bilet er fra messa i 2013. FOTO: PRIVAT

I FRONT:Daglig leder Bjørn Audun Ris-
øy i Kunnskapsparken Helgeland. 

FOTO: RUNE KR. ELLINGSEN

51 bedrifter fra Helgeland skal igjen vise ansikt på 
oljemessa i Stavanger. Målsettingen er entydig:

Full gass for
vekst i nord
JOBBER FOR MER.Offshorenæringen 
har vært gjennom et par harde år.

– Bedriftene i klyngen på Helgeland 
får gode skussmål fra hovedleverandø-
rer og oljeselskap, men må jobbe videre 
med å øke konkurransekraften og ut-
vikle nye og bedre tjenester og produk-
ter. Det er lagt fram mange gode pro-
sjektforslag fra bedrifter i klyngen, og 
vi ser at det er lettere for bedriftene å få 
tilgang til finansiering som medlem i 
OGH, sier Bjørn Audun Risøy, som er 
daglig leder Kunnskapsparken Helge-
land AS, og prosjektleder for Olje- og 
gassklynge Helgeland.

– Vi i prosjektadministrasjonen job-
ber sammen med bedriftene for å øke 
petroleumsaktiviteten Helgeland, og 
bistår bedriftene slik at de gjennom in-
novasjon og samarbeid kan styrke sine 
posisjoner, sier Risøy.

Han ser tegn til bedring for off-
shorebedriftene på Helgeland.

– Det er gledelig at aktiviteten på 
forsyningsbasene har tatt seg noe opp i 
sommer, og at flere av bedriftene har 
vunnet en del kontrakter. Vi har tro på 
at petroleumsaktiviteten vil øke videre i 
Nord-Norge. Bedriftene på Helgeland 
vil være sentrale i den videre veksten, 

både innen petroleum og andre næ-
ringer som havbruk, maritim næring, 
kraft og prosessindustri.

MÅLSETTING.Olje og gassklynge Hel-
geland består av 51 bedrifter, utvikli-
ngsaktører og finansinstitusjoner på 
Helgeland og tilknyttede FoU- og ut-
danningsinstitusjoner.

– Vi har hovedfokus på markeds- og 
teknologiområdene: Fabrikasjon, 
V&M, base og logistikk, og avfalls-
håndtering, sier Risøy.
�For å utvikle et sterkt og varig samar-
beid i klyngen og med eksterne miljø, 
er det gjennomført en rekke samlinger 
og workshops rundt på Helgeland, stu-
dietur til Møre og neste er deltakelse på 
ONS.
�Risøy vil posisjonere Olje- og gas-

sklynge Helgeland som en av Norges 
ledende leverandørklynger. For å kom-
me dit holdes tett kontakt med pre-
missleverandører som myndigheter og 
industriaktører.

– Det siste året har det vært spesielt 
fokus på oppfølging av aktivitetsnivå og 
utfordringer rundt basene i Sandnes-
sjøen og Brønnøysund, samt V&M-ko-
ntrakter, sier Risøy.
�Det jobbes med å utvikle næringsret-
tede utdanningstilbud og sikre tilgang 
på relevant kompetanse
�Målet er å etablere klyngen som en 
ledende innovasjonsarena for leveran-
dørindustrien.

FEM OMRÅDER.Nettverket har defi-
nert fem store samarbeidsprosjekter 
som vil kreve økt samarbeid og FoUI-

arbeid: Rigg i nord, rammebetingelser 
og konsekvensutredning av nye om-
råder, miljø- og avfallshåndtering, 
subsea-base, og felles leveranser til ut-
byggingen av Johan Castberg-feltet i 
Barentshavet.

Under ONS vil besøkende vil få ut-
delt hefte med oversikt over bedriftene 
– kapasitet, kompetanse og sertifiseri-
nger mm.

Det vil ellers bli lagt opp til møter 
med hovedleverandører og operatør-
selskap, presentasjoner, diskusjoner på 
speakers corner og felles middag og 
andre aktiviteter.

Morten Hofstad

Det er gledelig at aktiviteten på forsy-
ningsbasene har tatt seg noe opp i 

sommer, og at flere av bedriftene har vunnet 
en del kontrakter. Vi har tro på at petroleums-
aktiviteten vil øke videre i Nord-Norge.

http://kontrakter.vi/
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Partnere i offshoreklyngen på Helgeland
�AEO Nordland
�Aker Solutions
MMO avd. Sandnessjøen
�Aker Solutions
Sandnessjøen Fabrication
�Alstahaug Havnevesen
�Aqua Rock Company
�ASCO Norge
avdeling Sandnessjøen
�Bilfinger Industrial
Services Helgeland
�BM Elektro
�Bolt Construction
�Bring Cargo AS
Offshore & Energy

�Brønnøy Kalk
�CAN Coating
�DNV GL avd. Mo i Rana
�Grotnes Steel
�Helgeland Malerservice
�Helgeland industrier (HIAS)
�Helgeland Invest
�Helgeland Offshoreservice
�Helgeland V&M
�Helgelandsbase
�Helgeland Sparebank
�Høgskolen i Narvik
� Industrivisualisering (INVIS)
� Inkubator Helgeland
�Kunnskapsparken Helgeland

�Miljøteknikk Terrateam
�Mo Industripark
�Momek Group
�Mo Shipping Agency
�News on Request AS
�NTNU
�Petro Arctic
�Ramco Norway
avdeling Sandnessjøen
�Rana industriterminal
� Score avd. Sandnessjøen
� SAR
� Seløy Undervannsservice
� Sentrum Næringshage
� SINTEF Molab

� SINTEF
� Slipen Mekaniske
� Svetek
�TESS
�TT Kran og
industrielt vedlikehold
�Tools Løvold
�Torghatten ASA
�Truck Tek
�Universitetet i Nordland
�Wasco Coatings Norway
�Weldservices
�Westcon Helgeland

http://avd.mo/
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PÅ BESØK:Olje- og energiminister Tord Lien på besøk hos Score AS i Sandnessjøen og daglig leder Snorre Sørensen. FOTO: MORTENHOFSTAD

Statoil mener de har funnet
oppskriften på å trekke med mindre leverandørbedrifter i nord.

NY STRATEGI:Astrid Foyn-Bruun, indu-
strikoordinator i Statoil, Drift Nord. 

FOTO: MERETE KILDAL, STATOIL

Signerer nok
en avtale lokalt
NY STRATEGI. «Master Service Agree-
ment». Eller bare MSA. Dette er ko-
ntraktformen Statoil mener skal åpne 
dørene for mindre, lokalt baserte, leve-
randører i nord. Avtalene med rundt ti 
års varighet bygger på en prekvalifiser-
ing, og åpner for kjøp av varer og tje-
nester knyttet til løpende operasjoner, 
direkte til Statoil.

– En ny kontraktstrategi og en ny 
egenorganisering skal gi oss resultater i 
form av enda mer konkurransedyktige 
leveranser, sier Astrid Foyn-Bruun, 
som er industrikoordinator i Statoil, 
Drift Nord.

VENTILER. Siste avtale ut i Nord-
Norge er Score AS, en del av det 
skotske konsernet Score Group, med 
norsk hovedkontor i Randaberg, som 
etablerte seg med rundt 20 ansatte i 
Sandnessjøen knyttet leveranser til BP-
feltet Skarv.

Anlegget i Sandnessjøen er verksted 
og lager spesielt rettet mot ventiler i en 
mengde former og varianter.

– Dette er veldig positivt for Score 

AS, en avtale som kan gi nye arbeids-
plasser i regionen gjennom leveranser 
til oss, foruten mer aktivitet i vårt an-
legg, sier Snorre Sørensen, som leder 
avdelingen i Sandnessjøen.

– Avtalen er knyttet direkte til vår 
avdeling, og vil dra nytte av vår kompe-
tanse og vårt verkstedanlegg, sier Sø-
rensen.

MÅLT AKTIVITET.Kritikken fra leve-
randører i nord mot Statoil har gått på 
at det er så vanskelig å komme innen-
for, annet enn som marginal underleve-
randør til de store aktørene, som er lo-
kalisert andre steder i landet, eller ut-
landet.

Foyn-Bruun mener strategien mot 
utvalgte bedrifter allerede har gitt res-
ultater, til tross for en periode med fal-
lende aktivitet i offshore-markedet.

– I perioden mars-april-mai har an-
tallet kroner brukt på operasjonelle dri-
ftsanskaffelser fra Statoil på landsbasis 
gått ned med 14 prosent, men kun ned 
tre prosent i Nord-Norge, mot samme 
periode i fjor.

– Men antall bestillinger til nord-
norske leverandører har steget 30 pro-
sent i perioden, sier Foyn-Bruun.

– Det er vanskelig å måle effekten av 
vår strategi siden bransjen er i stor end-
ring. Vi sier ikke noe om omsetningen i 
kroner, i disse bestillingene, men det er 
klart for oss at uten strategien mot ut-
valgte leverandører, ville nedgangen i 
nord vært større, sier industrikoordina-
toren. I tillegg ser vi også en vekst i an-
tall enkeltbestillinger mot nordnorske 
leverandører.

– Vi trenger alternativer til de store 
rammeavtalene med våre hovedleve-
randører. Gjennom MSA-strategien 
kan de som tidligere var mindre under-

leverandører, men har vist at de kan le-
vere på kvalitet og tid, få avtaler direkte 
med Statoil. Avtalene som er inngått er 
gjort med firma som har vist at de er 
konkurransedyktige, sier Foyn-Brun.

VIL GJØRE MER.Foyn-Brun sier Stat-
oil nå videreutvikler sine databaser over 
leverandører i landsdelen. kvalifiseri-
ngsprogrammet LUNN er en annen 
strategi, som trekker i samme retning – 
mot kvalifisering og kompetanseutvik-
ling i landsdelens bedrifter.

– Intern kompetanseheving og ny 
organisering hos oss har bidratt til de 
resultatene vi nå ser, og bruken av MSA 
er en strategi vi vil videreutvikle, sier 
Foyn-Brun.

– Erfaringen er at vi finner konkur-
ransedyktige leverandører i nord. Bru-
ken av MSA gir oss samlet sett en bed-
ret konkurranseevne.

Morten Hofstad

FAKTA

Inngåtte avtaler
�Teknor, Harstad
�Svetek, Sandnessjøen
�BM Elektro, Brønnøysund
�Momek, Mo i Rana
�Score AS, Sandnessjøen

http://ring.vi/
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MEKKER TURBIN:Thomas Bergner fra 
tyske MTU (Motoren und Turbin Union), 
Henrik Neudecker fra BP Norge, repa-
rerer en av gassturbinene på Skarv. 
Foran, driftsansvarlig for subsea-
anlegget Fredrik Nordnes (Statoil).

MEKKER KABEL: Serviceingeniør John-
ny Bakke (foran) og Stein Olav Talgø, 

begge fra FMC, reparerer en styringska-
bel i subsea-anlegget på Horvnes. 

BEGGE FOTO: MORTEN HOFSTAD

De første
repara-
sjonene
SUBSEA-SENTER:Lagerhallene på 
Horvnes i Sandnessjøen fylles opp med 
«tools» og utstyr til Skarv, Aasta Han-
steen, og Norne. Samtidig har de første 
servicejobbene blitt utført i verkstedet 
på subsea-senteret.

Aker Solutions har drevet klargjø-
ring av juletre til Aasta Hansteenfeltet. 
BP-har drevet reparasjon på en gasstur-
bin til kraftforsyningen på Skarv. Og 
FMC har reparert en styringskabel 
(umbilical) til riggen Deepsea Bergen.

– Det er artig å se at aktiviteten tar 
form, sier driftsansvarlig Fredrik Nord-
nes.

Morten Hofstad

Lover oljevernsenter i Lofoten
BASE: Samferdselsminister Ketil 
Solvik-Olsen lover at stortingsbe-
handling av et nytt oljevernsenter i 
Lofoten i løpet av neste år.

– Dette gikk vi til valg på, og dette 
skal vi levere på. Den endelige beslut-

ningen om å etablere senteret vil bli 
tatt i 2017. Vi tar sikte på å fremme 
saken for Stortinget i vår regjerings-
periode, sier Solvik Olsen til NTB.

I Lofoten har samtlige kommuner 
unntatt Flakstad meldt interesse for 

senteret. I Vesterålen går Hadsel og 
Vågan sammen i ønsket om å legge 
senteret til Fiskebøl der oljelensepro-
dusenten Norlense ligger.

– Fysisk lokalisering er noe lokal-
politikerne er opptatt av. For meg er 

det viktigste hvilke oppgaver og hvil-
ken rolle vi gir dette senteret. Da vil 
jeg gjerne forsterke eller naturlig av-
grense hvilke lokaliteter som er rele-
vante, sier Solvik-Olsen. (NTB)

http://skarv.og/
http://2017.vi/
http://senteret.da/
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FAKTA

Dette er Repsol
�Repsol er et integrert spansk olje -og 
gass selskap med virksomhet i 29 land.
�Selskapet har vært i Norge siden 2009, 
og har rettigheter over hele sokkelen, 
hvorav fem operatørskap utenfor Nord-
land.
� I 2015 kjøpte Repsol det kanadiske 
energiforetaket Talisman Energy, inklu-
dert det norske datterselskap Talisman 
Energy Norge AS.
�Selskapet har 230 ansatte, og ledes fra 
Stavanger av administrerende direktør 
Vidar Nedrebø.

KOMMER: Boreriggen Transocean 
Spitsbergen på Stifjorden utenfor 
Løkta, desember 2013. 

FOTO: PER KARLSSON

Repsol
borer
til våren
Riggen Transocean Spits-
bergen er hyret inn til 
dypvannsboring i Norske-
havet.
LETEBRØNN.Repsol har bestemt 
seg for å bore en letebrønn i sel-
skapets egenopererte lisens 705, 
som ligger rundt 75 kilometer vest 
for Aasta Hansteen-feltet, utenfor 
Bodø.
– Brønnen skal bores med 

Transocean Spitsbergen, og bore-
start er planlagt til våren 2017, 
opplyser informasjonssjef i Repsol, 
Wenche Skorge.
– Forsyningsbase vil være Sand-

nessjøen, og helikopterbase vil 
være Brønnøysund, sier Skorge.
Det spanske oljeselskapet har 

aldri tidligere boret på slike hav-
dyp i Norge.
– Brønnen er en dypvannsbrønn 

på rundt 1.400 meters havdyp, og 
er Repsols første dypvannsbrønn i 
Norge. Vi planlegger å bore ned til 
3.500 meter, som vil si rundt 2.100 
meter under havbunnen, opplyser 
Skorge.
Respol-brønnen skal bores i 

mars-april 2017, skrev offshore.no 
da kontrakten på riggen ble kjent i 
juli.
Repsol har forventninger om 

funn av gass, slik Statoil har påvist i 
alle sine Aasta Hansteen-brønner, 
og i gassfunnet Asterix, som ligger 
like sør for området Repsol skal 
bore i.
– Mest sannsynlig funn vil være 

gass forekomster slik som nærlig-
gende brønner, ifølge Skorge.
Repsol venter å bruke rundt 40 

dager på letebrønnen.

Morten Hofstad

Seks seismikk-tokt har gått utenfor Nordland i sommer, d       

Mye seismikk ved 

VERDENS STØRSTE: Seismikkskipet Ramform Titan fra PGS er det største i sitt slag 
i verden. FOTO: PGS

I TRÆNFJORDEN.Norske PGS kjørte i 
sommer en omfattende seismisk under-
søkelse med fartøyene «Ramform 
Titan» og «Sanco Swift», ett av i alt 
seks tokt som skal kjøres av flere aktø-
rer i sommer.
PGS-fartøyene fulgte en 

øst-vest-linje fra Vega i sør opp mot 
Bodø i nord. Fartøyene har tidvis vært 
helt inne i Trænfjorden for å snu, ifølge 
AIS-data.
De to fartøyene slepte flere kilome-

ter lange lyttekabler etter seg, og ble 
fulgt av flere vaktbåter, som har som 
oppgave å unngå konflikter med annen 
skipsfart.
Undersøkelsen skulle dekke et sjøa-

real på 12.563 kvadratkilometer, og ski-
pene skulle seile en distanse på 307.888 
kilometer, ifølge data for Oljedirekto-
ratet.

JOBBER FOR FLERE.Toktet var såkalt 
«multiklient», som betyr at PGS sam-
ler inn data for egen regning og risiko. 
I dette tilfellet ble toktet kjørt på vegne 
av flere oppdragsgivere, bekrefter in-
formasjonsdirektør i PGS, Bård Sten-
berg.
– Vi har forhåndsfinansiering fra 

oljeselskaper, der de kjøper seg inn i 
prosjekter, sier Stenberg.
Området vest av Helgeland, som ble 

undersøkt i sommer, omfatter feltene 
Skarv og Norne, i tillegg til flere nye li-
senser som ble tildelt gjennom den siste 
«TFO 2015».
Statoil har overfor Petro Puls røpet 

at de har hentet fram igjen kartene over 
de kystnære områdene rett vest av 
Sandnessjøen. Statoil sier også at de i 
større grad ønsker å spleise på seis-
miske undersøkelser med andre oljesel-
skaper, for på denne måten å redusere 
miljøbelastningen.
Men kilder i Statoil bekrefter over-

for Petro Puls at de ikke var direkte 
sponsor for sommerens PGS-tokt.

INGEN MELDINGER. Seismikk med 
bruk av lydbølger skremmer fisk vekk 
fra det aktuelle området for en periode. 
Det er ikke omstridt, men varigheten 
av forstyrrelsen anslås fra noen timer til 
flere uker.
Elling Lorentsen i Norges Fiskarlag 

har seismikk som sitt fagområde. Da vi 
snakket med ham hadde han ikke fått 
melding om konflikter mellom seis-
mikk og fiskeri utenfor Helgeland.
– Regelverket forutsetter at seis-

mikkselskapene må sende melding til 
Oljedirektoratet, som igjen skal kon-
takte Fiskeridirektoratet og Havforsk-
ningsinstituttet for synspunkter på 
planlagte tokt, sier Lorentsen.
På seismikkfartøyene er det fiskeri-

kyndig oppsynsmann. På PGS-toktet 
var Hans Mikal Klausen oppgitt som fi-
skerikyndig.

BLÅKVEITE. Sommerens tokt gikk over 
Trænabanken, og helt ut mot Eggaka-
nten. På vårparten fiskes det blåkveite 
lengst ute. Nærmere land fiskes hvitfisk 
med trål og line.
«Undersøkelsen må stanses eller 

endre på kort varsel dersom det oppstår 
konflikter med fiskeriene», skriver 

Fiskeridirektoratet i en kommentar til 
sommerens tokt. Havforskningsinsti-
tuttet hadde ingen kommentarer ut-
over at «undersøkelsen kan gå som 
planlagt».

� I tillegg til PGS, hadde Polarcus og 
TGS Nopec planlagt tokt vest av Hel-
geland i sommer.

Morten Hofstad

Regelverket forutsetter at seismikksel-
skapene må sende melding til Oljedi-

rektoratet, som igjen skal kontakte Fiskeridi-
rektoratet og Havforskningsinstituttet.

http://norge.vi/
http://offshore.no/
http://fagomr�de.da/
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Statoil jakter
etter mer olje

SKAL BRUKES:Statoil har hatt riggen 
Deepsea Bergen i Norne-området i 
sommer, og fortsetter trolig til ut på 
nyåret 2017, noe som gir kjærkom-
men aktivitet for basemiljøet i Sand-
nessjøen. FOTO: ODFJELL DRILLING

Statoil skal bore letebrønn 
nær Norne-feltet.

BORER I HØST.Letebrønnen «Cape 
Vulture», 6 kilometer nord for Nor-
ne, er en brønnforpliktelse fra TFO-
runden i 2015. Statoil planlegger 
oppstart på brønnen mot slutten av 
oktober med riggen Deepsea Bergen. 
Riggen har fra før jobbet i Norne-
området siden forsommeren i år.
Planen er å bruke 30-40 dager på 

leteboringen. Dermed kan et svar på 
om Norne kan tilføres flere oljereser-
ver foreligge like før jul. Ytterligere 
30 dager må påregnes hvis man vel-
ger å bore et sidesteg til hovedbrøn-
nen.

OLJE. Ifølge miljørisiko- og be-
redskapsanalysen av prosjektet, for-
venter Statoil å finne olje eller kon-
densat av Skarv-kvalitet.
– Vi har forventninger til at dette 

prospektet kan bidra med viktige 
volumer til Norne-lisensen, og brøn-
nen er en viktig del av videreutvik-
lingen av dette området, opplyser 
pressetalsmann i Statoil for leting på 
norsk sokkel, Morten Eek.

MER PÅ GANG.Norne har levert 626 
millioner fat siden oppstart av pro-

duksjonen i 1997, verdier for rundt 
500 milliarder kroner. Prosjektet 
med levetidsforlengelse for Norne, 
forbi år 2030, har pågått en god 
stund allerede.
– Vi arbeider med å modne fram 

andre prospekter for boring i dette 
området også, og det er sentralt for 
de langsiktige planene for lisensen, 
sier Eek.

Morten Hofstad

        eriblant et større i regi av PGS.

  d Helgeland

Leter med strøm
EM:Tre andre tokt er av typen 
«elektromagnetisk» (EM), der strøm 
(ikke lydbølger) sendes ned i fjellet 
fra utstyr som utplasseres på havbun-
nen. De elektromagnetiske undersø-
kelsene er derfor langt mer geogra-
fisk begrenset i omfang, og benyttes 
oftest til å fastslå med større grad av 
sikkerhet hvorvidt man faktisk har 
forekomster av olje og gass på et be-
stemt sted.

�ORG Geophysical skal gjøre EM-
undersøkelser i et område fra Vikna i 
sør til Sandnessjøen i nord.
�EMGS skal gjøre en EM-
undersøkelse i Aasta Hansteen-
området vest av Røst.
�EMGS skal også gjøre en EM-
undersøkelse nær land på Sklinnaba-
nken og Trænabanken, mellom Vega 
og Træna, med fartøyet «Atlantic 
Guardian».

http://nen.de/
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Han kommer fra Mo i Rana, og er oppvokst med hytte i Leirfjord. 
Nå leder han sammenslåingen av det som skal bli landets nest 
største oljeselskap.

Skrur sammen
en ny oljegigant

STYRER SAMMENSLÅINGEN: Øyvind Bratsberg, Det norske oljeselskap. PRESSEFOTO

STOR JOBB. Øyvind Bratsberg heter 
han. Gjennom et helt yrkesliv i olje-
industrien har Bratsberg blitt ekspert 
på hva det vil si å slå sammen to tidli-
gere konkurrerende virksomheter.

Nå står han midt i en ny prosess, 
som prosjektleder for sammenslåingen 
av BP Norge og Det norske oljeselskap 
til den kommende giganten Aker BP.

– Jeg ledet arbeidet for to år siden 
med sammenslåingen av Det norske og 
Marathon Oil, som i hovedsak hadde 
aktivitet knyttet til drift av Alvheim-fe-
ltet. Det vi gjør nå er ganske likt fra den 
gang. Men nå er det mye mer folk in-
volvert, og flere felt i drift. Så denne 
jobben er mer omfattende, men ellers 
er det mye likt. Vi har benyttet sjansen 
til å trekke på erfaringen fra de samme 
folkene som var med for to år siden, 
sier Bratsberg.

KUTTE NAVLESTRENGEN. Etter at ny-
heten om Aker-oppkjøpet av BP Norge 
kom i begynnelsen av juni, har integra-
sjonsteamet først og fremst jobbet med 
å kutte administrative bånd mellom BP 
Norge og det internasjonale morsel-
skapet BP. Det er BP som står i føring-
en for denne delen av arbeidet.

– Det har ligget veldig mange tette 
bindinger. Det handler om rapporteri-
ngsrutiner, omfattende koblinger gjen-
nom IT-systemer, og styring av doku-
mentasjon. Vårt hovedfokus til ut-
gangen av september vil handle om å 
frikoble BP Norge fra BP, forteller 
Bratsberg.

– Neste steg, som vil ta et par må-
neder, er å etablere ordninger slik at 
det nye selskapet, Aker BP, kan fungere 
som ett selskap. Dette arbeidet skal vi 
ha på plass i begynnelsen av desember.

STOR FART. Bratsberg sier gruppa på 
20 personer, som nå jobber med inte-
grasjon, er satt sammen like-for-like 
med folk fra BP Norge og Det norske.

– Alle er innforstått med at dette er 
en stor jobb, som skal skje fort, men 
under forutsetning av sikker drift.

– Har dere funnet overlapp mellom de 
to organisasjonene?

– Ikke veldig mye. Noe synergi har 
vi identifisert, men vi er foreløpig tidlig 
i prosessen. Det øverste ledernivået 
kom på plass før ferien. Der hentet vi 
inn Per Harald Kongelf fra Aker Solu-
tions til å lede et område vi kaller «kon-
tinuerlig forbedring».

FAKTA

Øyvind Bratsberg
�57 år, og født i Mo i Rana. Bor i Trond-
heim, er ugift, og har ett barn.
�Kom til Det norske 1. juni 2008, som 
viseadministrerende direktør, selskapets 
ansatte nummer hundre med ansvar for 
leting, boring, brønn, produksjon og 
drift.
�Før dette jobbet han 23 år i Statoil, sist 
som direktør for feltutbygging på norsk 
sokkel i Statoil. Tidligere stillinger i Statoil 
omfattet blant annet områdedirektør for 
Halten/Nordland og Troll/Sleipner.
�Leder integrasjonen av BP Norge og 
Det norske oljeselskap, til det nye Aker BP 
ASA.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ���

http://likt.vi/
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TEMA: AKER/BP

Aker BP har en vekststrategi
som handler om leting og nye prosjek    

SIGNERTE:Fra signeringen av avtalen mellom BP Norge og Det norske oljeselskap, der to statsråder, LO-lederen, og Kjell Inge 
Røkke var til stede. FOTO: DET NORSKE OLJESELSKAP

INGEN STORE KUTT. – I september er 
planen å utnevne neste ledernivå, og et 
organisasjonsmønster under hver for-
retningsenhet. I oktober kommer vi til 
et tredje nivå der vi vil se konkrete ek-
sempler på synergieffekter av sammen-
slåingen.

Bratsberg ønsker tydeligvis å bero-
lige hundrevis av ansatte i de to selskap-
ene med at de to stabene er i stor grad 
bygd opp rundt å drive offshorefelt i 
produksjon.

– Driften vil i all hovedsak fortsette 
som i dag, sier Bratsberg, men han 
trekker fram organiseringen av logis-
tikken rundt egenopererte felt i Nord-
sjøen, der han ser muligheter til bespa-
relse på samordning av båt-trafikk og 
helikopter.

I Stavanger leter det nye selskapet 
etter en løsning på felles kontor for to 
staber som har holdt til i henholdsvis 
Hinna Park og på Forus.

VEKST. Aker BP vil ved sammenslåing-
en ha seks egenopererte felt i produk-
sjon på norsk sokkel. Utenfor Nord-
land har Det norske ett operatørskap, 
nordøst for Norne, og er medeier i yt-
terligere fire lisenser.

Daglig produksjon i det sammen-
slåtte selskapet vil ligge rundt 120.000 
fat om dagen i år, og stige til en nær 
dobling fram mot 2025, særlig på 
grunn av oppstart på gigantfeltet Johan 
Sverdrup, der Aker BP vil eie 11,57 
prosent.

Etter at oppkjøpet av BP Norge ble 
annonsert i begynnelsen av juni til mid-
ten av august, steg aksjekursen til Det 
norske med nærmere 40 prosent, nokså 
sjeldent å se for selskapet som er den 
kjøpende part. Samtidig har tidvis olje-
prisen gått motsatt vei.

– Sammenslåingen har blitt veldig godt 
mottatt blant investorene ut fra lovnader 
om vekst. Hvor ser du at denne vil komme, 
blir det gjennom egen leting og funn i nord, 
eller flere oppkjøp i sør?

– Ja takk, begge deler, sier Bratsberg.
– Aker BP har en vekststrategi som 

handler om leting og nye prosjekter, og 
mulige oppkjøp.

– Hva sier dere om boreplaner for de 
kommende årene?

– Vi har ikke sagt noe tall, men Det 
norske har, sammen med Lundin, vært 
blant de mest aktive på norsk sokkel, 
etter Statoil. Denne strategien blir 
videreført.

SKARV-OMRÅDET. – En konkret ut-
byggingsoppgave dere arver fra BP Norge, 
er Skarv-satellitten Snadd med anslagsvis 
200 millioner fat væske, en investering 
foreløpig anslått til 15-20 milliarder kro-
ner. Står tidsplanen om en plan for utbygg-
ing og drift (PUD) høsten 2017 ved lag?

– Snadd er et aktivt prosjekt i BP 
Norge. Prosjektressursene i Det norske 
vil overta prosjektet så raskt som mulig. 
Internt i BP ble prosjekteringen utført i 
Aberdeen. Vi jobber med å sette sam-
men et team snarest mulig, slik at den 
nye organisasjonen kan overta i peri-

oden månedsskiftet oktober-november.
– Vi er heldig med «timingen», 

siden utbyggingen av Ivar Aasen-feltet 
går mot slutten. Dermed blir en del av 

prosjektfolkene ledig for nye oppgaver.
– Vår ambisjon er at sammenslåing-

en ikke skal forsinke etablerte tidsplan-
er. Vi har avtalt med BP å kjøpe tjenes-

ter i en overgangsperiode, nettopp for å 
sikre overføring av kunnskap, uten for-
sinkelser. Hvis kritiske faktorer i pro-
sjektet fortsatt ser bra ut, så gjennom-

���FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

http://aberdeen.vi/
http://er.vi/
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Espen prosjekterer dine automatiske 
slokkesystemer og sprinkler
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FAKTA

Dette er Det norske
�Historien går helt tilbake til 1971, levde 
Det Norske Oljeselskap et omskiftende liv 
som del av PGS, Talisman, til oljeselskap-
et Pertra i 2001. Etter noen omveier opp-
sto Det norske som vi kjenner det i dag i 
2008.
� I 2009 kom Røkke på banen gjennom 
aksjekjøp i Det norske, og senere sam-
menslåing med hans eget leteselskap 
Aker Exploration.
�Sommeren 2014 kjøper Det norske Ma-
rathon Oil Norge.
� I juni 2016 annonserer Det norske at de 
kjøper BP Norge.
�Rundt 530 ansatte i Trondheim, Sta-
vanger, og Harstad.
�Børsverdi: 23 milliarder kroner (18. au-
gust).

FAKTA

Dette er BP Norge
�BP har operert i Norge siden 1920. I 
dag er hovedvirksomheten leting etter 
og produksjon av olje og gass på norsk 
kontinentalsokkel.
�BP er operatør for fem produserende 
felt; fire i Nordsjøen, og Skarv utenfor 
Helgeland. 13 plattformer og ett produk-
sjonsskip med lagrings- og lossekapasitet 
(FPSO).
�Nærmere 870 ansatte i Stavanger, 
Sandnessjøen, og offshore.

Skjedde raskt
STORHANDEL: Etter at nyheten om 
oppkjøpet ble kjent i juni, ble det sagt 
at de to partene hadde handlet raskt, 
og framforhandlet en ferdig avtale på 
to uker. Men mye tyder på at mer 
eller mindre offisielle sonderinger 
har pågått lenger enn det.

Avtalt kjøpesum verdsetter BP 
Norge til nær 11 milliarder kroner, 
hvorav BP-konsernet får aksjer i det 
nye selskapet og et kontantoppgjør 
på rundt 2,7 milliarder kroner.

Etter at BP-konsernet ble rammet 
av Macondo-ulykken i Mexicogolfen, 
har spekulasjoner om salg av BP 
Norge kommet med jevne mellom-
rom. Oppryddingen etter ulykken 
kostet til slutt rundt 500 milliarder 
kroner for BP. Salg av eiendeler har 

derfor bidratt til å betale regningen.
En tilsynelatende avventende 

holdning til å drive leteboring på 
norsk sokkel, og tilsvarende prioritet 
på løpende produksjon som gir kon-
tanter i kassen, har talt for at BP-ko-
nsernet har hatt BP Norge på en 
slags salgsliste i lang tid.

Så langt Petro Puls har brakt i 
erfaring har ansatte i BP Norge 
kjempet for at konsernet ikke skulle 
selge den norske virksomheten mot 
kontant betaling, som raskt kunne 
smuldret opp organisasjonen.

Løsningen, som til slutt ble utfal-
let av oppkjøpet til Det norske, er at 
BP fortsetter som minoritetsaksjo-
nær i det børsnoterte selskapet Aker 
BP, med en eierandel på 30 prosent.

    
      kter, og mulige oppkjøp.

ENIGHET:Aker-sjef Øyvind Eriksen i Aker (f.v.), og toppsjef Bob Dudley i BP, sammen med Karl Johnny Hersvik, administreren-
de direktør i Det norske oljeselskap, da avtalen ble presentert i juni. FOTO: VIDAR

fører vi etter eksisterende tidsplan.

KJENT PÅ HELGELAND. Øyvind Brats-
berg er godt kjent på Helgeland, siden 
han er født og oppvokst i industribyen 
Mo i Rana, samtidig som hans mor 
hadde hytte i Meisfjorden i Leirfjord, 
like utenfor Sandnessjøen.

– Hva er utsiktene for aktiviteten ved 
BP-kontoret i Sandnessjøen, og basevirkso-
mhetene på Helgeland i det sammenslåtte 
selskapet?

– Aker BP kommer til å være til stede 
i Oslo, Stavanger, Trondheim, Sand-
nessjøen, og Harstad, og dekker sånn 
sett hele kysten. Noen av disse lokasjo-
nene er basert på vedtak i Stortinget. Vi 
har ingen ambisjoner om å endre på 
stortingsvedtak, humrer Øyvind Brats-
berg.

Morten Hofstad

http://11104057.fl/
http://stortinget.vi/
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SOKKELEN UTENFO  

MER ARBEID: Aktiviteten på subsea-senteret i Sandnessjøen har tatt seg opp etter åpningen i januar. FOTO: MORTEN HOFSTAD

Sokkelen utenfor Nordland skal i løpet av 2018 ha tre felt-
senter i drift: Norne og Aasta Hansteen (Statoil), og Skarv (BP).

Rørledningen «Polarled» mellom Aasta Hansteen og Nyhamna 
utenfor Molde ble ferdig lagt i fjor sommer, noe som åpner for 
andre feltutbygginger langs røret.

Felt i drift og leting på sokkelen støttes av baseoperatørene
Helgelandsbase, Asco, og Costbase Nordland i Sandnessjøen. 
Helikopter flyr fra Brønnøysund.

Videre leting utenfor Nordland konsentreres foreløpig nær
etablert infrastruktur i Norne og Aasta Hansteen-området.

Gass er påvist langt vest i havet på felt som Gro, Stetind, og
Asterix.
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 OR NORDLAND

KOMMER:Plattformen til Aasta Han-
steen feltet. TEGNING: STATOIL

MIDT I LIVET:Norne-feltet. 
FOTO: MARIANNVATNE

GÅR FOR FULLT:Skarv-feltet har snart 
lagt bak seg sine første tre år med pro-
duksjon av olje og gass. FOTO: BP

HELIPORT BRØNNØYSUND:Rigger og 
feltsenter utenfor Nordland betjenes 
med helikopter fra Brønnøysund. 

FOTO: MARIANNVATNE
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TRAVEL SOMMER: Konstruksjons-
fartøyet Normand Oceanic passerer 
Helgelandsbrua på vei inn til havn i 

Sandnessjøen under sommerens 
kampanje på Aasta Hansteen-feltet. 

FOTO: SUBSEA7

AASTA HANSTEEN
SIDE 20 – 29 ���

Viktige mål er nådd på Aasta Hansteen
� I august ble alle 
rørsystemer på Aasta 
Hansteen-feltet vest 
av Bodø ferdigstilt 
etter en travel som-
mersesong.

�Rørledningen 
Polarled, fra feltet 
vest av Bodø sørover 
til terminalen i 
Aukra, er nå koblet 
til subsea-anlegget 
på Aasta Hansteen.

�Fortøyninger, 
stigerør og kontroll-
kabler, er lagt ut på 
havbunnen i påvente 
av at plattformen 
kommer på feltet 
våren 2018.

�Utbyggingen 
markerer en rekke 
teknologiske mile-
pæler på norsk sok-
kel, særlig knyttet til 
operasjoner på dypt 
vann.

�Statoil er full av 
lovord om jobben 
som er gjort av leve-
randører som Subsea 
7 og Aker Solutions.
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    på Aasta Hansteen
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TEMA: AASTA HANSTEEN

���FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ���

ANKERLINER:En rull med ankerline står klart på dekk om bord på Skandi Skansen.

LASTING:Skandi Skansen laster ankerliner hos Asco i Sandnessjøen.

GJENNOM SKJÆRGÅRDEN:Utsikten fra brua på Seven Viking i leia på vei ut fra Sandnessjøen til feltet.

FIRE BÅTER. Statoil har gjennom som-
meren hatt det det som prosjektledel-
sen karakteriserer som en «veldig om-
fattende marin kampanje» på Aasta 
Hansteen, der de sammen med Subsea 
7 har logget 190 fartøydøgn på feltet.
� Skandi Skansen har lagt ut 17 an-
kerliner for plattformen på havbunnen. 
De 17 sugeankrene fra Momek i Mo i 
Rana ble satt ned på havbunnen i fjor 
sommer.
� Seven Oceans har lagt rørledninger 
og stigerør ut på havbunnen.
�Normand Oceanic har installert fe-
ltinterne ekspansjonsrør (spools).
� Seven Viking har koblet rør og styre-
kabler til havbunnsinstallasjonene og 
sammenføyd Aasta Hansteen-feltet 
med eksportrørledningen Polarled.

– Alt av rørsystemer på havbunnen 
er nå rengjort, inspisert, testet og fylt 
med nitrogen, klart til produksjonsstart 
i 2018, sier Kjersti Kvernæs, som er le-
der for marine operasjoner med rørled-
ninger på Aaasta Hansteen for i Statoil.

HELDIG MED VÆRET. Sommerse-
songen har gitt til sammen 17 anløp i 
Sandnessjøen med de fire spesialfartøy-
ene. Været på feltet har vært bedre enn 
forutsatt i sommermånedene, og været 
har dermed ikke vært en stor utfordring 
under operasjonene verken i 2015 eller 
2016. Tidlig vår og høst viser derimot 
været på feltet seg fra en mye mer ufo-
rutsigbar side.

– Aasta Hansteen-området har min-
dre forutsigbart vær enn vi er vant til på 
andre deler av sokkelen. Det gjør at vi 
planlegger og bryter ned subsea-opera-
sjoner med kortere perioder, for å ut-
nytte de gode værperiodene og unngå 
avbrudd for været når vi holder på, sier 
Kværnæs.

Hun er full av lovord om hvordan le-
verandørene Subsea 7 har løst oppga-
vene på feltet, som er teknologisk bane-
brytende på norsk sokkel, blant annet 
på grunn av det store havdypet.

– Fartøyene har jobbet veldig effek-
tivt, og vi har hatt riktig type fartøy og 
prosjektbemanning med den nødvendi-
ge spesialkompetansen.

Prosjektdirektør Torolf Christensen 
stemmer i.

– Subsea 7 har jobbet skikkelig proft, 
med en utrolig bra gjennomføring.

GASSLEDNING:De fleksible stige-
rørene i stål, som skal bringe gass fra fel-
tet opp til plattformen, blir lagt fra 
Seven Oceans.
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RØRLEGGER:Seven Oceans ute på Aasta Hansteen feltet med full lastet «reel» klar til å legge produksjonsrør. ALLE FOTO: SUBSEA7
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TEMA: AASTA HANSTEEN

PRODUKSJON:Aker Solutions leverte de høyt spesialiserte rørledningene (ekspa-
nsjonssløyfer) fra anlegget i Sandnessjøen. FOTO: MORTEN HOFSTAD

KOBLINGEN:1.300 meter nede i havet oppsto ingen overraskelser. Rørledningen 
som ble laget i Sandnessjøen, passet perfekt til koblingspunket.

LEDET JOBBEN:Prosjektleder Maria Eidesvik i Subsea 7, og prosjektingeniør Rolf 
Nes i Statoil, ombord på Normand Oceanic ved en tidligere anledning. 

FOTO: MORTEN HOFSTAD

LØFTES UT:Her går ekspansjonsløyfene i sjøen fra Normand Oceanic, med Seven Viking i bakgrunne

���FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

Litt frustrasjon, veldig hektisk, og mye 
gøy er vel konklusjonen etter denne 

sommeren. Maria Eidesvik, Subsea 7

TRAVELT. I Subsea 7 har prosjektfolke-
ne hatt en stor jobb med å koordinere 
de marine operasjonene.

– Vi startet på Vigra 21. april der vi 
mobiliserte Seven Oceans, som sparket 
i gang offshoresesongen og installerte 
produksjonsrør og stigerør, forteller 
prosjektleder i Subsea 7, Maria Eide-
svik.

– Siden da har det ikke vært en dag 
der vi ikke har hatt ett, to, eller tre far-
tøyer i sving på feltet. Innsatsen fra alle 
parter involvert har vært formidabel. Vi 
har hatt tett samarbeid og god dialog 
med Statoil, fartøyer og underleveran-
dører, som alle har tatt eierskap til sine 
leveranser, som har gjort at vi har klart 
å utføre mye arbeid innenfor en kort 
operasjonell sesong, forteller Eidesvik.

– Det mest utfordrende var nok fer-
digstillelse av rørleggingen på Seven 
Oceans, som la grunnlaget for den in-
formasjonen Aker Solutions trengte for 
å ferdigstille ekspansjonssløyfene. Det 
la igjen grunnlaget for Normand Ocea-
nic, som våtlagret rørene (på havbun-
nen), og Seven Viking som skulle koble 
dem opp.

– Litt frustrasjon, veldig hektisk og 
mye gøy er vel konklusjonen etter 
denne sommeren, sier Maria Eidesvik.

LOKALE LEVERANSER.De høyt spesia-
liserte rørdelene, som ble levert fra 
Aker Solutions i Sandnessjøen, ble først 
ferdigstilt på land bare timer før de ble 
lastet om bord på Normand Oceanic. 
Rørene skal passe mellom havbunnsin-
stallasjoner som allerede sto ute på hav-
bunnen og endene på rørledningene 
som ble lagt i år. Eksakte mål på avstan-
der og vinkler ble tatt ute på havbun-
nen for de 50-60 meter lange spesialrø-
rene, før disse ble endelig ferdigstilt på 
land.

– Passet rørlengdene?
– Ja, forsikrer Kværnæs.
– Det var mye press på Aker Solu-

tions og Subsea 7, og de leverte veldig 
bra. Vi er svært fornøyd med leveran-
sen fra Aker Solutions Sandnessjøen, 
som gjennomførte i et veldig tett og ef-
fektivt samarbeid, sier Kværnæs.

�Etter dette vil det bli nokså stille ute 
på feltet i sommersesongen 2017. Når 
plattformen kommer ut i 2018 har Stat-
oil planlagt 70 døgn med fartøyer fra 
Subsea 7 til arbeidet med å forankre og 
koble opp plattformen samt trekke opp 
stigerør og kontrollkabler til plattfor-
men.

Morten Hofstad

http://formidabel.vi/
http://bra.vi/
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RENSER RØR:Her renser Seven Viking rørledningene og pumper inn nitrogen.
STYREKABLER:Seven Viking kobler til kablene (umbilical) som fører både strøm, 
data, og hydraulikk til styring av ventilsystemene på havbunnen.

             en.
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TEMA: AASTA HANSTEEN

Da Jakob Bøe (21) fra Træna var ferdig utdannet boredekksarbeider, skulle          

Kom seg inn, da m   

HELDIG: – Jeg anser meg selv som heldig, sier Jakob Bøe. 21-åringen er en av få nyutdannede innen oljebransjen som har fått seg fast jobb nå i ne   

SNUR FORT. Ei lita omskolering ga 
ham fast jobb på subsea-skipet «Seven 
Viking», der han i sommer har deltatt i 
arbeidet med å koble opp Aasta Han-
steen.

– Jeg har vært veldig heldig, sier han.
Da Jakob Bøe begynte på brønntek-

nikk på Sandnessjøen videregående 
skole, var det stor kamp om skoleplas-
sene som nærmest ville garantere ung-
dommen en jobb i en attraktiv bransje. 
Høsten 2014 var han ferdig med lærli-
ngtida i Transocean, og hadde et fag-
brev som boredekksarbeider – som han 
knapt kunne bruke til noe.

– Oljeprisen var begynt å gå ned, og 
vi fikk ganske tidlig beskjed om at vi 
ikke kom til å få jobb. En boredekksar-
beider er jo veldig spesialisert innen ol-
jebransjen, det er ikke noe landbasert 
alternativ. Så jeg så ganske mørkt på 
det, forteller han.

FIKK FAST STILLING. Løsninga ble å 
vende seg mer mot det maritime. Han 
tok sikkerhetskurs for sjøfolk, la ut 
masse CV-er og gjorde det klart at han 
var villig til å ofre jul og nyttårsaften. 
Han fikk napp på et par vikariater, før 
rederiet Eidesvik ringte – våren 2015 – 
og ba ham søke på ei scale squeeze-
stilling hos dem.

– Det er ei kombinert stilling, som 
innebærer både arbeid på dekk som 
matros og rigger, og i maskin som 
pumpeoperatør. Det var ingen andre 
om bord som ville ha stillinga, sier Bøe, 
som hadde gode skussmål etter et vika-
riat på samme båt.

21-åringen er glad for at han tok ei 
stilling som var lite populær. Det gikk 
ikke lang tid før også Eidesvik måtte 
gjennom en runde med oppsigelser, og 
hans stilling ble skjermet i prosessen.

– 80 ansatte måtte gå, og mange av 
dem var fra denne båten. Jeg fikk be-
holde jobben fordi dette er ei spesiali-
sert stilling som de ikke ville ha gjen-
nomtrekk i. Vi er bare to som har 
denne stillingskategorien på båten, sier 
han, og legger til:

– Så jeg var veldig heldig.

MOBILISERING PÅ HORVNES. Det 106 
meter lange subsea-skipet «Seven Vi-
king» eies av Eidesvik og Subsea 7 i lag. 
Eidesvik tar seg av den maritime virk-
somheten, og har det maritime perso-
nellet om bord, mens Subsea 7 driver 
undervannsvirksomheten og har ROV-
personellet.

Skipet, som sto ferdig i 2013 og ble 
kåret til «Ship of the year» samme år, 
har plass til et mannskap på 90. De job-
ber med IMR – Inspection, Mainte-
nance and Repair, eller inspeksjon, 
vedlikehold og reparasjon – på kontrakt 
for Statoil. Men akkurat nå er de på et 
litt annet oppdrag for Statoil. Det har 
brakt trænværingen Jakob Bøe til hjem-
lige trakter i jobben. Før helga la båten 
til kai på Horvnes i Sandnessjøen for å 

gjøre klart til å jobbe med oppkobling 
av Aasta Hansteen-feltet, et oppdrag 
som skal vare en måneds tid.

– Det er første gang vi mobiliserer i 
Sandnessjøen, forteller Bøe.

FORNØYD MED TURNUS. Bøe er 

eneste helgelending på «Seven Vi-
king». Eidesvik har adresse på Bømlo, 
og mange av kollegene er vestlen-
dinger. Etter siste nedbemannings-
runde, er det heller ikke mange 21-
åringer i staben. Ansiennitetsprinsippet 
veier tungt, og gjennomsnittsalderen 

har økt.
– De fleste om bord kunne sikkert 

vært foreldrene mine, sånn aldersmes-
sig, sier han.

På «Seven Viking» har Bøe en 
fire-fire-turnus. Fire uker på jobb, og 
fire uker hjemme i Træna. Om bord 

http://i.vi/
http://90.de/
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           han inn i en bransje preget av nedgang og oppsigelser.

    mange måtte ut

                          edgangstiden. ALLE FOTO: MARIANNVATNE

FØRSTE GANG:Det er første gang subsea-fartøyet «Seven Viking» har mobilisering 
i Sandnessjøen.

FJERNSTYRING:Subsea 7 sin ROV(miniubåt)-virksomhet om bord på «Seven Vi-
king» krever mange skjermer.

SPESIALSKIP:Seven Viking er spesialbygd for undervannsoperasjoner. ���FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

har han 12 timer på, og 12 timer av. 
Det passer ham utmerket.

– Når du legger deg, får du sove i ett 
strekk. I tillegg til å ha tid til å trene, gå 
på land eller se en film. De tar godt 
vare på oss her. Vi går til duk og dekket 
bord hver dag. Det er TV på hver lu-

gar, gym, solarium, badstu, store flat-
skjermer og Playstation-konsoller. 
Eller brettspill og yatzi, for de som li-
ker det.

http://film.de/
http://her.vi/
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TEMA: AASTA HANSTEEN

FRIVAKT: Jakob Bøe er ferdig med dagens vakt. UTSIKT:Seven Viking byr på flott utsikt fra brua.

TRAVELT I LAND:Timene Seven Viking ligger ved kai er travle med store mengder utstyr som skal ut og inn på skipet.

���FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

Dette er ei internasjonal næring,
og det går i rykk og napp.

RENSER RØR.Rederiet Eidesvik driver 
både med supply, subsea og seismikk, 
og «Seven Viking» opererer innen sub-
sea. Selv om Jakob Bøe opprinnelig ut-
dannet seg mot oljeboring, kommer 
han i kontakt med oljeproduksjonen 
også som såkalt scale-operatør.

– Men da handler det mer om å iva-
reta brønner som allerede er i produk-
sjon, sier han.

«Scale squeeze» går altså ut på å 
fjerne belegg – scale – som legger seg 
inni rørene som kommer opp fra hav-
bunnen, og som gjør det trangere for 

olja å passere.
– Man kan kalle det syrevask, forkla-

rer Bøe, men legger til at «Seven Vi-
king» jobber med mye mer enn det; i 
hovedsak å installere, vedlikeholde og 
reparere subsea-installasjoner.

I RYKK OG NAPP.Båten er for det mes-
te på jobber i Nordsjøen. Av og til kan 
Jakob Bøe se riggen som han hadde læ-
rlingtida på – «Transocean Barents» – 
når han er innom Kristiansund.

– Der ligger den nå, i opplag.
Han vet ikke om noen i hans 

brønnteknikk-klasse som fikk jobb 
etter lærlingtida i Transocean og 
Maersk. De som gikk ut året etter, fikk 

det trolig enda vanskeligere. De fleste i 
brønnteknikk-klassen som var ferdig i 
år, står uten lærlingplass per nå. Nesten 
ingen har søkt seg dit til høsten.

– Jeg anser meg selv som heldig. 
Dette er ei internasjonal næring, og det 
går i rykk og napp, konstaterer han.

– Og når oljeprisen er lav, er jo det 
første som går bort, seismikken, der-
etter de som borer. Hvis man tjener 
dårlig på olje, så leter man ikke etter 
mer. Det er for dyrt. Bakdelen med ut-
danninga jeg tok, er jo at den kun er 
rettet mot oljeboring, og det gjør den 
veldig sårbar, i motsetning til for ek-
sempel en elektriker, som kan jobbe 
både på plattform og på land.

MER SKOLE. Selv om han ikke ser for 
seg et helt yrkesliv i den stillinga han 
har nå, tror han han gjør klokt i å holde 
fast på den ennå ei stund.

– Man kan nok ikke være matros 
hele livet i denne bransjen, man er for 
utsatt for utflagging. Jeg må nok vide-
reutdanne meg, og skal jeg fortsette in-
nen det maritime, blir det 
offisersutdanning, eller teknisk fag-
skole. Men når jeg har fast stilling her 
nå, skal jeg prøve å holde på den. Jeg vil 
helst ha mer arbeidserfaring før jeg stu-
derer videre.

Mariann Vatne

http://nordsj�en.av/
http://maersk.de/
http://vanskeligere.de/
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FULLE KAIER:Tre skip ved kai på Horvnes i Sandnessjøen, og masse utstyr skal ut og inn. Det er slik Asco-sjef Ståle Edvardsen helst vil ha det, hele tida. 
BEGGE FOTO: MORTEN HOFSTAD

Midt i feriemåneden juli, må Asco på Horvnes leie inn 7-8 personer 
for å håndtere den yrende aktiviteten.

Full fart i ferien

FORTØYNINGER: Fibertauene som skal fortøye Aasta Hansteen-plattformen skal 
være de største som er laget i sitt slag. Hver rull veier rundt 60 tonn. I hver ende av 
tauene kommer i tillegg kraftige kjettinger.

LEIDE INN FOLK. Fire av verdens stør-
ste og mest moderne konstruksjonsfar-
tøyer gikk i sommer i skytteltrafikk fra 
Sandnessjøen ut til Aasta Hansteen-
feltet.

– Skipene gir betydelig aktivitet ved 
forsyningsbasen i Sandnessjøen, fortel-
ler Ståle Edvardsen, som er basesjef for 
Asco i Sandnessjøen.

Asco gjennomførte ferieavvikling for 
baseoperatørens 27 egne ansatte på 
Horvnes, men aktivitetsnivået gjennom 
sommermånedene førte til behov for 7-
8 sommervikarer og innleide fagfolk.

KREVENDE ANLØP. Spesialfartøyene 
har store mannskap ombord, men skal 
også ha store mengder utstyr med ut i 
havet.

– Antall anløp i seg selv er ikke så 
høyt, men disse anløpene skaper bety-
delig mer aktivitet enn anløp av et 
regulært forsyningsfartøy, siden det er 
svært mye, og ofte mer komplisert, hå-
ndterbart utstyr som skal mobiliseres 
ved disse anløpene, forteller Edvard-
sen.

MER TIL FLER. Skipsanløpene gir jobb 
for flere aktører i land.

– For Asco skaper anløpene bety-

delig ekstra aktivitet, siden det tidvis 
krever døgnbemannet base. Tungt og 
vanskelig håndterbart gods skal håndte-
res i løpet av en ganske tettpakket time-
plan mens fartøyene ligger til havn. 

Fartøyene krever også døgnbemannet 
ISPS-vakt (både på Horvnes og på 
Strendene), som genererer mye arbeid 
for Sandnessjøen Vaktselskap. De er 
leid inn av Asco for å drive med vakt-

hold, forteller Edvardsen.
– Alstahaug Havnevesen høster også 

godt av anløpene ved betydelig økt fa-
rtøytrafikk.

– I tillegg til prosjektfartøyer og for-
syningsfartøyer, har Horvnes også hatt 
et betydelig økt antall kystfraktbåter.

HANDLER VARER. Da vi var på besøk 
mandag formiddag, var for eksempel 
folk fra Bilfinger engasjert ombord på 
«Skandi Skansen» for å sveise de 60 
tonn tunge taukveilene med for-
tøyningsutstyr fast i dekket (seafaste-
ning).

– I tillegg til dette bunkres det store 
mengder vann, diesel og andre produk-
ter som konsumeres av fartøyene. Akti-
viteten skaper også ringvirkninger for 
transportselskaper, agenter, verksted-
drift og andre aktører, forteller Ed-
vardsen.

� Boreriggen «Songa Encourage» for-
lot Norne-feltet juli, men «Deepsea 
Bergen» blir værende i Norne-området 
ut året, blant annet for å bore letebrøn-
nen «Cape Culture» for Statoil.

Morten Hofstad

http://sandnessj�envaktselskap.de/
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TEMA: AASTA HANSTEEN

NÆRMER SEG:Den ytre strukturen til skroget på Aasta Hansteen-plattformen er 
ferdig. FOTO: EVA SLEIRE, STATOIL

Tar form
Aasta Hansteen-plattformen som bygges hos Hyundai i Sør-
Korea begynner å ta form.

ALLE TUNGLØFT.Byggingen av Aasta 
Hansteen-plattformen hos Hyundai i 
Sør-Korea har nå kommet så langt at 
hoveddelene i de ytre strukturene, 
skroget og dekket, er satt sammen. Må-
let er å slepe skrog og dekk til Stord for 
sammenføyning om et års tid.

– Det siste store løftet på verftet 
foregikk i slutten av juli, sier prosjekt-
direktør Torolf Christensen, som skry-
ter at verftets presisjon i bygging og 
innløfting av store strukturer.

Da en av de siste store komponent-
ene skulle løftes på plass, gjorde verftet 
jobben før sola sto opp. Solvarmen på-
virker nemlig stålet, slik at det utvider 
seg. Den flere tusen tonn tunge kom-
ponenten ville i direkte sollys vært mer 
krevende å få på plass på grunn av me-
get små toleranser i dimensjoner.

– De har vist utrolig god presisjon, 
sier Christensen.

750 KILOMETER. I tiden som kommer 
gjenstår arbeid med rør, kabelgater, 
elektro, og annet utstyr som skal inn i 
både skroget og dekket.

– Vi ønsker å ferdigstille mest mulig 
før skrog og dekk forlater Korea. Når 

de to delene kommer til Norge, vil vi 
gjennomføre selve sammenstillingen 
ganske kjapt, slik at arbeidet med kob-
ling av rør og ventiler, kabler, og tes-
ting kan starte så raskt som mulig. I 
Korea skal det trekkes 750 kilometer 
med kabel bare på dekket, sier prosjekt-
direktøren.

�Planen om å slepe verdens største 
spar-plattform ut på feltet vest av Bodø 
på forsommeren 2018, står fast. Planen 
om å slepe verdens største spar-platt-
form ut på feltet vest av Bodø på for-
sommeren 2018, står fast.

Morten Hofstad

Vurderer ny rigg
BORING:Statoil planla opprinnelig å bore 
produksjonsbrønnene på Aasta Hansteen-
feltet med Seadrill-riggen West Hercules. 
Kontrakten er kansellert, og Statoil er ute 
med forespørsler. Boringen på Aasta Han-
steen er trolig en av de store kjøttbeinene 
for sultne rigg-eiere i dagens marked. Det 
store havdypet, og krevende værforhold 

på feltet, gjør at det trolig bare er de mest 
moderne riggene som er egnet for jobben.
Oppstart av borekampanjen planlegges 

nå mot slutten av neste år, slik at fire-fem 
av brønnene er klare til oppstart av pro-
duksjonen når plattformen er på plass høs-
ten 2018.

Verftsarbeider omkom
ULYKKE: I juli omkom en verftsarbeider 
på Hyundai, under arbeid på Aasta Hans-
teen-prosjektet. På ENI-prosjektet Goliat 
omkom tre ansatte på det samme verftet.
Årsaken til dødsulykken i juli, er ikke 

endelig fastslått, ifølge prosjektledelsen.
– Politi og arbeidstilsynet har slått fast 

at barrierer og krav til sikring var i orden, 
sier prosjektdirektør Torolf Christensen.

http://sammen.m�/
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NYE KOLLEGER:Folk fra Multiconsult i Nordland møttes i Sandnessjøen, fra venstre: Espen Gleinsvåg, Håkon Strand, Jack-Audun Edvardsen, Vegard Alterås, Roger Kris-
toffersen, Tom Jørgen Johansen, Halvor Asper. FOTO: MORTENHOFSTAD

Etablerer kontor i Sandnessjøen, og ser vekstmuligheter.

Multiconsult
satser i Nordland
FRA AKER SOLUTIONS. Fra 1. august 
var Multiconsult på plass i Sandnes-
sjøen med fire ansatte, som ledes av 
Espen Gleinsvåg. De fire har alle bak-
grunn fra Aker Solutions-organisasjo-
nen samme sted.

Multiconsult har i dag kontorer i alle 
de tre nordligste fylkene i Norge, in-
klusive Svalbard. Totalt har selskapet 
160 medarbeidere i Nord Norge. Mu-
lticonsult arbeider nå med å etablere en 
sterkere tilstedeværelse i Bodø, Salten-
området og Helgeland. Selskapet har i 
dag medarbeidere både i Bodø og Mo i 
Rana.

HAVET. Ved en etablering i Sandnes-
sjøen skaper selskapet et sterkt triangel 
i den sørlige delen av ressurs- og indu-
strifylket Nordland.

– Olje og gass er ei langsiktig næring 
for oss. Men på Helgeland finner vi in-
dustri, fiskeri og havbruk, vannkraft, og 
samferdsel. Dette er næringer som 
trenger engineering, sier Arnor Jensen, 
som er direktør forretningsenhet Nord 
i Multiconsult.

Jensen og Gleinsvåg ser muligheter i 
havbruksnæringen, en bransje som har 
store kjøpekraft og dermed muligheter 
til egendrevet innovasjon, og som har 

vokst seg stor på Helgeland.

PÅ TVERS. I Multiconsult settes sel-
skapets geografiske lokasjoner i sam-
menheng med hverandre, slik at fir-
maet kan trekke på de samlede ressur-
sene i organisasjonen.

– Jeg ser veldig positivt på samar-
beidet internt i organisasjonen, sier 
Espen Gleinsvåg, som samme dag han 
møtte Petro Puls hadde besøk av kolle-
ger fra Bodø og Mo i Rana.

Morten Hofstad

På Helgeland 
finner vi indu-

stri, fiskeri og hav-
bruk, vannkraft, og 
samferdsel. Dette er 
næringer som trenger 
engineering.

FAKTA

Om Multiconsult
�Multiconsult driver prosjektering og 
rådgiving. Selskapet har 45 kontorer i 
Norge og internasjonalt. Hvert år gjør de 
drøyt 2.100 medarbeiderne ca. 9.500 
oppdrag for totalt 4.000 ulike kunder.
� I Norge er Multiconsult organisert 
gjennom to store geografiske regioner. 
Selskapet eier også arkitektselskapet Link 
arkitektur, analyseselskapet Analyse & 
Strategi og har flere datterselskap i utlan-
det.
�Multiconsult er notert på Oslo Børs.

http://espengleinsv�g.de/
http://nordnorge.mu/
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Allmuen vil underholdes og
bedras. Våre folkevalgte og EU sørger for begge deler.

Rein energi –
eller rein komedie?

DRIFTIG FYR: Johann Tetzel fikk i oppgave å administrere handel med avlatsbrev 
for den katolske kirke. FOTO: WIKIPEDIA

kommentar
.

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

REDD VERDEN.Vi lever i en rar, og 
skremmende tid. Krig og terror truer. 
Miljøet er under press. Da kreves det 
politikere som tar tak! Det må iallfall 
virke som de tar tak. Nye fjes dukker 
opp i politikken. Som friske pust vil 
noen si. Med ånde av sur og rar tobakk, 
vil kanskje andre hevde.

Miljø er i skuddet som aldri før, og 
politikere kappes om å redde verden. 
Den kollektive dårlige samvittigheten 
må først manes frem, for deretter å ku-
reres. Med klingende mynt. Ingenting 
virker bedre mot miljøproblemer enn 
penger.

AVLAT.På mange måter minner dag-
ens «miljødugnad» om den katolske 
kirkens avlatshandel i gamle dager. 
Den gang var det presten og kirken 
som bestemte hvem som var syndere og 
hvor mye de måtte betale. Kirken tok 
også på seg byrden med å samle inn 
pengene på vegne av vår herre. I Tysk-
land tok den tidligere straffedømte 
adelsmannen Tetzel denne geskjeften 
til nye høyder. Han innførte avlatsbre-
vet. En kvittering på ren samvittighet. 
Det er mannen bak det berømte sitatet: 
«Når pengene i kisten klinger, straks 
sjelen ut av skjærsilden springer».

TIL HIMMELEN.Den tidligere straffe-
dømte embetsmannen Tetzel hadde 
nok gode forbindelser, for han slapp å 
sone straffen sin. Ble isteden belønnet 
med jobben med å lede avlatshandelen i 
Tyskland.

Jeg husker når vi lærte om dette på 
ungdomskolen. Vi var sjokkert over 
hvor lettlurte og godtroende folk var i 
gamle dager. Trodde de virkelig at de 
ville komme til himmelen om de be-
talte penger til den lokale kirken? Hva 
om synden man hadde begått gikk ut-
over en uskyldig tredjeperson? I så fall 
var det vel den personen som skulle ha 
pengene, og ikke kirken? Og hvordan 
kunne kirken i Tyskland ansette en tid-
ligere kriminell til å organisere hande-
len?

Vel. Det er en stund siden ungdo-
mskolen. Men jeg har ikke glemt histo-
rien.

REN SAMVITTIGHET. Jeg kan ikke 
unngå å se parallellene når dagens tys-
kere kjøper «Opphavsgarantibevis» for 
strømmen de bruker. Det er en kvitte-
ring på at energien de bruker og sam-
vittigheten er rein. Men hvordan finner 
den miljøvennlige strømmen veien 
igjennom ledningene til nettopp deres 
stikkontakt? Hvordan går det an å være 
så godtroende og lettlurt i våre dager? 
Hvordan kan de unngå å se at de blir 

lurt, og hva skjer den dage de våkner?

EN RELIGION.På mange måter er også 
dagens miljøbevegelse en religion. Før 
trodde vi på Paven og hans gud. I dag 
tror vi på en hær av mennesker som le-
ver av å «redde» miljøet, og deres spå-
dommer om hva som kommer til å hen-
de. For i stor grad er det spådommer og 
tro. Men misforstå meg rett; Jeg ønsker 
også at vi leverer jorden videre i «god 
stand».

Men jeg er veldig tvilende til effek-
ten av at jeg kjøper meg et moderne av-
latsbrev. For miljøet. Martin Luther 
stilte spørsmål til praksisen til den ka-
tolske kirken i 1517. Han var ikke tvi-
lende til gud. Men at maktmenneskene 
som tjente penger personlig, i guds 
navn, likte han dårlig.

MOTREAKSJON.Når det blir åpenbart 
for mange nok at de blir ført bak lyset, 
vil en motreaksjon komme. Når våre 
ledere, politisk eller åndelige, fremstår 
som komikere eller hyklere, er det tid 
for å reagere. På 1500- tallet var det 
den katolske kirken som stod bak. Da 
fikk man etter hvert en reformasjon, 
kirken ble splittet, og mistet mye av 
makten sin. Dagens motstykke til den 
tidens katolske kirke, er EU.

Er Brexit også et utrykk for at folket 
er lei av at tåpelige EU direktiver som 
blir tredd nedover innbyggernes ho-
der?

UTFORDRING.Men jeg har en liten ut-
fordring til deg som leser dette; Neste 
gang du legger et offer på miljøets 
alter, tenk over handlingen. Vil den 
ekstra CO2 avgiften du betaler komme 
miljøet til nytte? Om svaret er nei, blir 
du lurt. Blir metallemballasjen du leve-

rer til resirkulering, resirkulert? Om 
svaret er nei, blir du også lurt. Hjelper 
det miljøet at du ikke kaster plast på ha-
vet?

Åpenbart.
På tross av at ingen tjener penger på 

det.
Var ikke det rart?

Idar Martin Herland

Skattebetaler og far til tre

http://press.da/
http://ungdomskolen.vi/
http://bak.da/
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Kunnskapen om Helgeland, kunnskapen om Nordland fylke, kunn-
skapen om dette havlandet, står ikke på pensum hos en eneste av 
de lobbyistene som strømmer til Arendal ei uke i året.

Vi må hjelpe
dem der de er

TIL ARENDAL: Statsminister Erna Solberg talte på Kanalplassen i Arendal under Arendalsuka. 
FOTO: TERJE BENDIKSBY, NTB SCANPIX

NAVLELO. Jeg er en sterk tilhenger av å 
hjelpe menneskene der de er. Derfor 
reiste jeg i forrige som vanlig til Are-
ndalsuka, den kanskje fremste nasjonale 
møteplassen for lobbyister, politikere 
og mediefolk. I bagasjen hadde jeg med 
meg norske og amerikanske nærings-
livsledere og politikere.

Sammen ønsket vi å gjøre en for-
skjell i møte med beslutningstakere 
med en fininnstilt evne til å plukke lo ut 
av hverandres navler.

KANSKJE VIKTIGSTE.Arendalsuka for-
tjener honnør for å ha utviklet seg til å 
bli landets kanskje viktigste møteplass. 
Jeg sier kanskje, for fortsatt er det vel 
slik at Stortinget som møteplass rang-
eres over det årlige, ukelange treffet i 
Arendal.

Skjønt, helt sikker er jeg ikke.
For på et sted med mellom 500 og 

600 enkeltarrangement, treffer man de 
fleste. Regjeringen er der. Det samme 
er politiske ledere fra alle parti. Lobby-
istene er der. De tømmer sine Oslo-
kontor for å kapre nye kunder og hjelpe 
sine allerede eksisterende klienter i ar-
beidet med å påvirke politiske prosess-
er.

Journalistene er også der. I hopetall. 
I år hadde de satt seg fore å slå rekord-
en i diskusjon om presseetikk. Det er 
mulig konkurransene fra OL i Rio har 
forkludret min oversikt over rekorder, 
men jeg visste ikke før jeg kom til 
Arendal at det også arrangeres verdens-
mesterskap i presseetikk. Men det gjør 
det, og det er typisk norsk å være best 
her også.

INGEN NØD.Nå skal det sies at det var 
lite som tydet på at deltakerne, som i 
tusentall valfartet til Arendal forleden, 
så spesielt hjelpetrengende ut. Til det 
er restaurantene for fulle, glassene for 
rosa og kanapeene for høye.

Den materielle nøden er fraværende, 
og dagene akkurat så tempererte at kli-
makrisa ikke virker spesielt truende.

Når noen av oss likevel reiser til Are-
ndalsuka med håp om å hjelpe mennes-
kene der de er, handler det derfor mer 
om politisk forståelse enn materiell 
nødhjelp. Samtidig henger de materiel-
le og intellektuelle hjelpesendingene 
sammen.

Enten vi diskuterer oljeboring uten-
for Lofoten og Vesterålen, elektrifise-
ring av Svalbard, gruvedrift eller digi-
talisering av Arktis, oppstår det gigan-
tiske kunnskapshull dersom diskusjon-

en foregår uten at menneskene som bor 
i disse områdene er til stede.

FLYTTET SØROVER.Arendalsuka har 
som ambisjon å være en nasjonal møte-
plass, men lykkes bare til en viss grad. 
Men det er ikke nødvendigvis Arenda-
lsuka som skal bære ansvaret for at na-
sjonens muligheter og utfordringer 
defineres av rammer og kunnskap eta-
blert innenfor Ring 3 i Oslo.

Det er like mye vårt ansvar å melde 
oss på de arenaer hvor beslutningsta-
kere henter sin kunnskap før beslut-
ningene tas.

High North News har derfor i tre år 
flyttet nordområdedebatten sørover. Vi 
gjør det for å fylle kunnskapshull, men 
vi gjør det også for å skape en bevisst-
het rundt det faktum at de ressurser 
som finnes i nord er av avgjørende be-
tydning for velferden i resten av ver-

den. Vi gjør det for å fortelle verden at 
skal disse ressursene komme verden til 
gode, må ressursuttaket baseres på den 
aller viktigste ressursene: Menneskene 
som bor i nord. I det cirkumpolare 
nord.

IKKE PÅ PENSUM.Kunnskapen om 
Helgeland, kunnskapen om Nordland 
fylke, kunnskapen om dette havlandet, 
står ikke på pensum hos en eneste av de 
lobbyistene som strømmer til Arendal 
ei uke i året. Det betyr igjen at deres 
råd til politiske beslutningstakerne i 
beste fall er basert en teoretisk forstå-
else av hva nordområdene er.

I verste fall er den utelukkende ba-
sert på en lenge innøvd evne til å for-
mulere elegante standpunkt basert på 
en inngående kjennskap til hvilke argu-
menter som er salgbar på Oslo Børs 
eller i avisredaksjoner som bare en sjel-

den gang beveger seg ut av Oslo-gryta.
Derfor må vi hjelpe våre landsmenn 

der de er. Jesus skal ha bedt sine disip-
ler komme til seg, hvis jeg husker min 
bibelhistorie rett.

FORSTÅELSE.Også vi må gjerne fort-
sette å være rause i våre invitasjoner, 
men jo høyere på banen vi kan møte 
våre landsmenn, jo større sjanse har vi 
for å vinne kampen om hva som er en 
korrekt virkelighetsforståelse av den 
delen av kloden som i framtida skal 
sørge for både mat og energi til en hel 
verden.

Arne O. Holm

Redaktør
High North News,

Nordområdesenteret.
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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.

Skarvfeltet opereres av BP,  partnere er Statoil, DEA Norge og PGNiG

Snadd er et gasskondensatfelt med rundt 200 millioner fat utvinnbare olje-
ekvivalenter. Utbyggingen av feltet er planlagt i to faser. Første fase omfatter 
tre nye brønner som koples til Skarv sør brønnramme med planlagt gass-
produksjon fra 2020.

Andre fase er foreløpig planlagt med tre brønner tilkoplet eksisterende brønn-
ramme i nord. Forventet oppstart i 2024. Samlet investeringsnivå er anslått 
til 15-20 milliarder kroner.

Plan for utbygging og drift er planlagt sendt til myndighetene i løpet av 2017.

Snart klekkes Snadd for utbygging
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