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Ville langt mot 

BASE I HAMMERFEST:Ved årsskiftet 
etablerte baseoperatøren Asco seg i 
Hammerfest. I høst flyttet Martin Berg-
land (27) nordover fra Sandnessjøen, og 
begynte å arbeide som logistikkoordi-
nator på den nye forsyningsbasen. – Her 
er det full fart, sier han.

Martin Marken Bergland (27) 
flyttet fra Sandnessjøen for å 
jobbe i petroleumsindustriens 
grenseland.

TRIVES:Martin Marken Bergland trives i 
ny jobb langt mot nord, hos Asco i Ham-
merfest.

NY JOBB. – Jeg merker at jeg har blitt 
kastet midt uti det. Her er det full fart!

I september landet Martin Marken 
Bergland (27) på flyplassen i Hammer-
fest for å begynne i ny jobb. Nå er han i 
full sving som logistikkoordinator på 
Ascos forsyningsbase på industriområ-
det Fuglneset, ganske så sentralt i byen.

– I utgangspunktet går arbeidsdagen 
fra 8 til 16. Men det har blitt noen eks-
tratimer i begynnelsen, konstaterer 
han.

NY BASE.Ascos base i Hammerfest ble 
etablert ved årsskiftet, og har altså ikke 
vært lenge i drift. Nyetableringa hen-
ger sammen med den økende petro-
leumsaktiviteten i Barentshavet, som 
selskapet vil ta del i.

– Barentshavet er et område der 
aktiviteten ikke har pågått så lenge. 
Med både eksisterende leteaktivitet og 
nye lisensrunder ser vi store markeds-
muligheter, sa administrerende direk-
tør Runar Hatletvedt til Finnmark 
Dagblad da det ble kjent at Asco skulle 
lande i Hammerfest.

Fra før har byen den vel etablerte 
Polarbase, som har blitt drevet helt 
siden 1984. Månedene som har gått et-
ter at Asco ankom, tyder på at det er 
plass til begge. Nå har de seks hele, 
faste stillinger, i tillegg leies folk inn et-
ter behov. I løpet av den korte tida har 
de hatt mer enn nok å gjøre.

– Vi som jobber her, har veldig tro 
på at dette er en virksomhet i vekst, sier 
Martin Marken Bergland.

– Det er ingen hemmelighet at Asco 
ser etter et større område i Hammer-
fest å etablere seg på.

GRENSELAND.For 27-åringen har fer-
den gått fra Sandnessjøen på Helge-
land, der han er født og oppvokst. Det 
vil si nærmere 69 mil lenger sør, hvis du 
trekker ei rett linje mellom de to byene.

– Jeg synes det er spennende å få 
være med på å bygge opp noe nytt, sier 
han om jobben på basen i olje- og gass-
industriens nordlige grenseland.

– Jeg så nordover da jeg var på utkikk 
etter en ny jobb. Jeg har tre brødre som 
bor i Tromsø, og når du tenker på av-
standene i Nord-Norge er det jo ikke 
så langt unna. Storbylivet på steder som 
Stavanger og Oslo frister i alle fall ikke. 
Jeg liker godt å være ute i naturen, og 
det har vi i alle fall nok av rundt Ham-

merfest! ler han.
At to kompiser fra ungdoms- og stu-

dietida også bor i Hammerfest, er hel-
ler ikke noe minus.

– Å ha noen kjente her gjør det jo litt 
tryggere.

FAKTA

Asco i Hammerfest
�Ascos forsyningsbase i Hammerfest ble 
etablert ved siste årsskifte.
�Har for tida seks fulle stillinger. Innleid 
personell hentes inn etter behov.
�Leier baseområde av Hammerfest 
Havn i industriområdet på Fuglneset.
�Arealer: 16.000 m2 lay down area, 1600 
m2 warehouse, 135 meter quayside.
�Basesjef er Tom Eirik Jakobsen.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ���

Vi som jobber 
her, har veldig 

tro på at dette er en 
virksomhet i vekst.

http://jobb.n�/
http://begge.n�/
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Jeg synes det er spennende å få være 
med på å bygge opp noe nytt.

Martin Marken Bergland (27), logistikkoordinator på Ascos base i Hammerfest   nord
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TRENGER PLASS: Det er store dimensjoner over Ascos baseområde i Hammerfest. Etter et knapt års drift regner man allikevel med at plassbehov     

KONTORFELLESSKAP: I Ascos lokaler i Hammerfest deler Martin Marken Bergland 
kontor med Alf Tore Hansen. PÅ BASEN: Martin Marken Bergland.

LOGISTIKKSTUDIER. Sandnessjøen er 
også et sted som har merket ringvirk-
ningene fra olje- og gassvirksomheten 
på norsk sokkel, og det siste tiåret har 
en betydelig basekapasitet blitt bygd ut 
i utkanten av byen. Parallelt med dette 
har store aktører som Aker Solutions 
og Asco etablert seg.

Men det var ikke ei framtid i olje-
bransjen Martin Marken Bergland så 
for seg da han begynte som elev på 
idrettslinja på Sandnessjøen videre-
gående skole høsten 2005.

– Da var det idretten og fotballen 
som var viktigst, forteller han.

– Etter videregående jobbet jeg i et 
par år på Sportshuset. Da så jeg veksten 
som var i Sandnessjøen, og tenkte at 
dette kanskje kunne være noe å satse på.

Det endte med at han begynte på et 
logistikkstudie ved Høgskolen i Molde. 
I perioden 2010 til 2014 tok han en 
bachelor i logistikk og supply chain ma-
nagement, supplert med ett års IT-
studier.

Mens han studerte, hadde Bergland 
sommerjobb på Ascos base i Sandnes-
sjøen tre år på rad – etter hvert med 
stadig mer ansvarsfylte oppgaver. Det 
fjerde semesteret var han utplassert der 
i et halvt år.
– Det ga meg en fin mulighet til å se 
sammenhengen mellom teori og prak-
sis, sier han.

ANSATT. Med bacheloren i boks fikk 
Martin Marken Bergland jobb som lo-
gistikkoordinator hos Aker Solutions i 
Sandnessjøen. I denne perioden hadde 
selskapet stor aktivitet på stedet, mye 
knyttet til bygging av bunnrammer og 
spesialiserte rørdeler til subsea-
anlegget på Aasta Hansteen.

Sist vinter ble også virksomheten i 
Sandnessjøen rammet av nedgangen i 
petroleumsnæringa. Det førte til ei 
større nedbemanning, og en av dem 
som ble rammet var Bergland. Fram til 
utgangen av juni var han engasjert i å 
avvikle gjenstående arbeider hos Aker 
Solutions. Da dukket Asco opp igjen, 
med et tilbud om en tre måneders 
kontrakt i Sandnessjøen. Og etter hvert 
– ei stilling som ble lyst ut ved den nye 
basen i Hammerfest.

– Jeg hadde nok fordeler ved at jeg 
kjente Asco-systemet fra tidligere. Jeg 
kom fort inn i det da jeg begynte her, 
sier Bergland, som har kjøpt seg bil og 
flyttet inn i leid leilighet i Rypefjord, et 
par kilometer utenfor Hammerfest.

– Kanskje jeg kjøper noe eget etter 
hvert. Jeg skal se det litt an, sier han.

SYKLUSER. Men også i Hammerfest 
har Bergland fått merke at han jobber i 
en omskiftelig bransje. I slutten av ok-
tober kom meldinga om at Statoil sus-
penderer «Songa Enabler» når riggen 
er ferdig med en brønn som blir boret 
på Snøhvit-feltet i Barentshavet. Den 
samme riggen har han suppleringsa-
nsvaret for hos Asco.

– Det siste året har det vært mye fokus 
på nedturer i petroleumsbransjen?

– Sandnessjøen har ikke vært så kraf-
tig berørt av nedgangen som steder 
lenger sør, og Hammerfest kanskje 
enda mindre. Men dette har alltid gått i 
sykluser. Det vil ta seg opp igjen. I den 
siste konsesjonsrunden var det flere til-
delinger i Barentshavet, og Asco er klar 
til å satse i nord, svarer Martin Marken 
Bergland.

– Jeg kommer til å ha jobb i fram-
tida. Det er jeg sikker på.

Leif Steinholt

���FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

http://sportshuset.da/
http://solutions.da/
http://sandnessj�en.og/
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– Bygger
stein på stein

LOKAL SJEF:Tom Eirik Jakobsen 
kommer fra Hammerfest, og er sjef på 
Ascos base i byen. – Vi vil ha lokal til-
knytning, sier han. PRIVAT FOTO

– Vi bygger stein på stein, sier 
Tom Eirik Jakobsen, sjef på 
Ascos base i Hammerfest.

Det blir bare spekulasjoner å skulle si 
noe om når det virkelig tar av, men

det ser lyst ut. Tom Eirik Jakobsen, basesjef hos Asco i Hammerfest

                    vet vil øke i framtida.

TRUCKFØRER:Truckførerbeviset kommer godt med når Martin Bergland skal 
håndtere gods i lageret til Ascos base i Hammerfest.

LOKALT.Fram til 1. juni var Tom 
Eirik Jakobsen (32) den eneste fast 
ansatte på Ascos forsyningsbase i 
Hammerfest.

Nå er basesjefen en del av en stab 
med seks hele stillinger. I tillegg må 
en god del personell leies inn, spe-
sielt når båter skal lastes og losses.

– Vi vil ha lokal tilknytning, så ut-
gangspunktet vårt er å ha mest mulig 
lokalt personell, forteller Jakobsen – 
som sjøl kommer fra Hammerfest, og 
tidligere har jobbet for Bilfinger og 
Aker Solutions i byen.

FLERE ANSATTE.Da den kommende 
etableringa ble kjent i fjor høst, sa 
Ascos administrerende direktør 
Runar Hatletvedt at han på sikt kan 
se for seg et trettitalls ansatte i Ham-
merfest.

Tom Eirik Jakobsen tror ikke det 
er noe urealistisk anslag.

– Filosofien vår er å bygge stein på 
stein. Med all aktiviteten som alle-
rede er i gang og vil komme i Ba-
rentshavet, ser framtidsutsiktene lo-
vende ut. Vi ser gjerne litt til basen i 
Sandnessjøen, og der er de i under-
kant av 30 ansatte. Med en tidshori-
sont på ti år høres ikke 30 usannsyn-
lig ut, sier han.

STØRRE AREAL.Asco i Hammerfest 
har for tida leveranser til selskapene 
OMV, Lundin, Songa og Ocean Rig, 
og aktiviteten deres i Barentshavet. 
Baseområdet ligger på Fuglneset 
rimelig sentralt i byen, med kontorer 
i lokaler der et helikopterselskap tid-
ligere holdt til, og med et tradisjons-
rikt skipsverksted rett ved siden av.

Jakobsen legger ikke skjul på at 
han regner med å trenge mer plass 
etter hvert.

– Areal er alfa og omega innenfor 
det vi driver med. I dag kan vi fint 
håndtere to-tre boreoperasjoner på 
samme tid. Men vi ønsker å utvikle 
oss og ekspandere. Da er det naturlig 
at vi har behov for større arealer, sier 
han.

Dagens baseområde leier Asco fra 
Hammerfest Havn. Kommunen har 
pekt ut flere områder som skal utvik-
les som industriområder framover, 
og som det kan bli aktuelt å flytte til 
når den tid kommer.

– I dag har vi et godt og tett sam-
arbeid med Hammerfest kommune 
og Hammerfest Havn. De ser oss, og 
vi ser dem, sier Jakobsen.

NOK Å GJØRE. I slutten av oktober 
kom nyheten om at Statoil skal sus-
pendere «Songa Enabler» – riggen 

som Martin Marken Bergland jobber 
opp mot.

– Det er naturlig at det vil med-
føre noe lavere aktivitet for oss, sier 
Tom Eirik Jakobsen.

– Men vi blir ikke arbeidsløse, og 
vil fortsatt ha nok å gjøre. Nordpå 
har vi ikke merket like mye av ned-
gangen som lenger sør, konstaterer 
han.

I vår ble flere nye områder i Bare-
nshavet åpnet for olje- og gassvirk-
somhet i den 23. konsesjonsrunden. 
Statsminister Erna Solberg har alle-
rede bebudet at enda flere kan kom-
me i en 24. runde til neste år.

– Det er mye som skjer i Barents-
havet, og Asco ønsker å ta del i det, 
fastslår Jakobsen.

– Statoil ønsker å sette i gang ut-
vinning på Johan Castberg, og vi er 
spent på hva Lundin og OMV plan-
legger på sine felt. Det blir bare spe-
kulasjoner å skulle si noe om når det 
virkelig tar av, men det ser lyst ut.

MILJØSØKSMÅL.Natur og Ungdom 
og Greenpeace mener at Grunnlov-
ens paragraf 112 ble brutt da de nye 
områdene ble åpnet i den 23. konse-
sjonsrunden. Miljøparagrafen, som 
den også kalles, slår fast at staten skal 
verne om naturen og miljøet for 
framtidige generasjoner. Med dette 
som utgangspunkt har de to miljø-
organisasjonene saksøkt den norske 
stat for lovstridig oljeboring.

Tom Eirik Jakobsen ønsker ikke å 
kommentere disse sidene ved debat-
ten, siden det ikke er hans fagfelt. 
Han har uansett liten tro på at olje- 
og gassvirksomheten i Barentshavet 
kommer til å bli bremset opp.

– Vi har stor tro på aktiviteten i 
Barenshavet framover, konkluderer 
Ascos basesjef i Hammerfest.

Tekst: Leif Steinholt

http://ut.vi/
http://ekspandere.da/
http://havn.de/
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I 2017 bores trolig den første letebrønnen lengst øst i Barentsha-
vet. På land er forberedelsene for lengst i gang.

Legger store planer
VENTER BORING. Første brønn i jom-
fruelig område lengst nordøst i Ba-
rentshavet, tildelt i 23. konsesjonsrun-
de i sommer, bores trolig av Statoil i 
2017. Så langt nord kan basemiljøet i 
Hammerfest faktisk konkurrere på sei-
lingstid for supplyfartøyer.

Lenger sørøst i Barentshavet vil Kir-
kenes konkurrere stadig sterkere, målt i 
seilingstid og distanse. Aker BP er ven-
tet å komme med en letebrønn i 2018 
lenger sør, helt inn mot grensen til rus-
sisk farvann. En tredje letebrønn ser ut 
til å bli nok en Statoil-brønn.

PULKNESET. Kirkenesbase AS, som 
har CCB som majoritetseier, er blant 
aktørene som har gjort forberedelser til 
å betjene leting, og mulig påfølgende 
utbygginger lengst øst i Barentshavet 

fra Kirkenes.
Havna i Kirkenes har for dårlig ka-

pasitet til å håndtere den forventede 
trafikkøkningen i dag. Vegvesenet of-
fentliggjorde en plan om å bygge ny 
terminal på enten Høybukta vest eller 
Pulkneset. Den eksterne kvalitetssik-
ringen av vegvesenet sin utredning 
fremhever på sin side Pulkneset som 
det mest ambisiøse terminal-alternati-
vet, og anbefaler dette området.

Kirkenesbase AS ser for en seg en 
fremtidig baselokalisering på Pulkne-
set. Basen er i dag lokalisert ved havnen 
i Kirkenes sentrum.

HUB. Utvikling av Pulkneset startet 
allerede på tegnebrettet i 2012, men av-
venter nå kommunale avklaringer, og 
utviklingen i offentlige investeringer 

som stamnett havn og ny vei.
– Vi har allerede kai, uteareal, kon-

torer, og flyplass med direktefly til 
Oslo, men Pulkneset mangler bulka-
nlegg for borevæsker, forteller Cristian 
Valdes Carter, som er daglig leder i Ki-
rkenesbase AS.

– Vi vil også tilrettelegge for en ma-
ritim «hub» på Pulkneset, hvor både 
rederier, agenter og andre leverandører 
til disse kan etablere seg, ifølge Carter.

ALTERNATIV. Samordning med plan-
lagte offentlige investeringer er et sen-
tralt poeng for de private aktørene, som 
ser på mulighetene.

– Statens vegvesen har en plan om ter-
minal på Høybukta vest. Hva dere tenker 
om det som alternativ?

– Høybukta vest er isolert sett et 

godt alternativ da også dette området 
ligger ut mot Korsfjorden og det har 
tilstrekkelig plass til både havn, base og 
andre industrietableringer. Området 
har også den fordelen at den gir en la-
vere veikostnad (100 millioner kroner) 
enn både Pulkneset (280 millioner kro-
ner) og Leirpollen (460 – 1080 millio-
ner kroner). Dersom vår plan for Pu-
lkneset av ulike grunner ikke skulle bli 
godkjent eller realisert vil Høybukta 
vest fremstå som det beste alternativet.

– Vi er likevel overbevist om at sta-
ten vil følge de faglige utredningene og 
gå for Pulkneset, forteller Carter.

Sergey Surovtsev
og Morten Hofstad

ALLEREDE DRIFT:Allerede eksisterende anlegg hos Kirkenesbase i Kirkenes havn.  
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Godt i gang

VISJONER: Jacob B. Stolt-Nielsen tror 
på Kirkenes. 

FOTO: JANTHOMAS ESPEDAL, SCANPIX

– Kirkenes med sin plassering, 
gunstige værforhold og infra-
struktur, er meget godt posi-
sjonert til å være et senter for 
oljelogistikk.

KLAR FOR LETING:Regjeringen tildelte i sommer ti nye utvinningstillatelser i Ba-
rentshavet, i forbindelse 23. konsesjonsrunde, hvorav tre ligger helt øst mot gren-
sen til Russland.

LANDBASERT.Det sier Jacob B. 
Stolt-Nielsen, en av aktørene som 
allerede er godt i gang med aktivitet i 
Kirkenes, gjennom konsernet S-N 
Terminal AS, og datterselskapet No-
rterminal AS. Konsernet omsatte for 
175 millioner i 2015, og klokket inn 
det første overskuddet på rundt 23 
millioner.

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

Konsernet har lagt planer for 
investinger i milliardklassen i en ter-
minal i Korsfjorden på Gamneset 
utenfor Kirkenes.

– I dag er det ikke infrastruktur el-
ler industri i østlige Barentshavet, 
verken i Norge eller Russland, til å 
betjene russisk oljeeksport. Kirkenes 
med sin plassering, gunstige værfor-
hold og infrastruktur, er meget godt 
posisjonert til å være et senter for 
oljelogistikk, offshorebaser, hoved-
havn for offshore forsyninger og tje-
nester, og for å produsere utstyr for 
det man tror blir en voksende olje 
aktivitet. Norterminal vil være blant 
de første, sier Jacob B. Stolt-Nielsen, 
daglig leder i Norterminal AS.

– Produksjon i nordlige områder 
vil være dyr, og derfor er det meget 
viktig å finne økonomiske transport 
løsninger, så produktene kan være 
konkurransedyktige. En terminal vil 
muliggjøre lavere transportkostna-
der, samt redusere transport drivstoff 
for å frakte produktene til markede-
ne. Det er meget viktig at dette blir 
gjort på en forsvarlig og høyest sik-
ker måte for å beholde miljøet som 
det er, forteller Stolt-Nielsen.

Økt russisk eksport åpner for mu-
lig landbasert industrietablering. 
Fram til den nye terminalen er fer-
digbygget foretar selskapet 
skip-til-skip omlasting av olje gjen-
nom selskapet Norterminal Floating 
Storage AS.

– Isklassifiserte tankskip legges her 
side ved side med større tankskip, 
som kan frakte oljen videre til marke-
det med lavere kostnader og med 
betydelig mindre utslipp enn de ark-
tiske spesialskipene, sier han.

SIKKERHET.Miljødirektoratet har 
krevd stans i oljeomlasting utenfor 
Kirkenes.

– Vi har sammen blitt enige om 
tildels helt nyutviklede definisjoner 
og løsninger. Vi vil alltid arbeide 
kontinuerlig med å forbedre bered-
skapen, rutinene, og etablere bedre 
løsninger sammen med Miljødirek-
toratet, DSB, og Kystverket. Dette 
er en kontinuerlig prosess, sier han.

– Virksomheten har fastsatt konk-
rete avbruddskriterier ved is i fjor-
den, men vi er usikre på om det un-
der de beskrevne forhold er mulig å 
etterleve ytelseskravene i beredska-
pen slik det er stilt krav om i tillatel-

sen, sier Rune Andersen, sjefinge-
niør, seksjon for produktkontroll i 
Miljødirektoratet.

Etter inspeksjonen har Nortermi-
nal imidlertid gjort en del justerin-
ger, blant annet flyttet en del av akti-
viteten og forlenget lensen som kan 
samle opp oljeutslipp.

Oppbygging av lokal miljø- og 
oljevernberedskap foregår gjennom 
selskapet Norterminal Response.

– Vi planlegger å bli i Kirkenes 
permanent. Først med omlastninger, 
senere ved en terminal. Vår aktivitet 
har bragt en beredskap til området, 
med lokale medarbeidere, for eksis-
terende oljetransport gjennom nor-
ske farvann, som ikke var der før. Be-
redskapsutstyret som nå er nytt for 
området inkluderer fire båter, to tau-
båter, oljeoppsamlings utstyr, med 
mer, sier Jacob B. Stolt-Nielsen.

MASSIV INVESTERING.En ny ter-
minal med lagringskapasitet for inn-
til 700.000 kubikkmeter råolje esti-
meres å koste 2-4 milliarder kroner.

– I tillegg til faste arbeidsplasser 
vil det sannsynlig være flere indirekte 
arbeidsplasser for leverandører. Alt i 
alt vil den økonomiske aktiviteten 
øke og komme flere til gode. I tillegg 
vil man trenge kvalifisert arbeidskraft 
som vil tiltrekke kompetanse til om-
rådet og oppmuntre til kurs og stu-
dier, forteller Jacob B. Stolt-Nielsen.

Norterminal Floating Storage og 
Norterminal Response sysselsetter 
per dato om lag 30 mennesker lokalt, 
og prosjektet for terminalen på Ga-
mneset har god støtte regionalt og i 
Sør-Varanger både på grunn av de 
nye permanente arbeidsplassene og 
prosjektets sterke fokus på sikkerhet 
og miljø.

– Per i dag sysselsetter vår aktivitet 
direkte og indirekte omtrent 55 
mennesker. Jeg har ikke kalkulasjon-
er for den økonomiske effekten for 
kommunen, men vi er sikre på at det 
dette bidrar positivt, legger Stolt-
Nielsen til.

Utviklingen av oljevirksomheten i 
Barentshavet Sørøst, og åpning av 
nye seilingsleder i nord, gjør Finn-
mark til et strategisk egnet sted for 
mellomlagring av olje og gass. En 
terminal på land i Finnmark vil gi 
bedre transportløsninger og gjøre 
omlasting av olje mer sikkert, mener 
Jacob B. Stolt-Nielsen.

Sergei Surovtsev

         FOTO: BERNT NILSEN

http://l�sninger.vi/
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FAKTA

Johan Castberg-feltet
�Oljefeltet Johan Castberg utenfor Hammerfest er det største feltet som ennå ikke er 
utbygd på norsk sokkel. En ringvirkningsrapport fra Agenda Kaupang slår fast at feltet i 
utbyggingsfasen vil stå for 23.000 årsverk og koste 50-60 milliarder kroner.
�Den nordnorske verdiskapingen i utbyggingen er anslått til å utgjøre 1,7 milliarder kro-
ner. I selve driftsfasen vil feltet gi i snitt 1.200 årsverk, 300 av disse i Nord-Norge. Feltet 
antas å produsere i over 30 år, og samlet inntekt av produksjonen er beregnet til 290 mil-
liarder i 2015 kroner.
�Oljefeltet ligger 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet, rundt 240 kilome-
ter fra Melkøya. Det består av funnene Skrugard (2011), Havis (2012) og Drivis (2014) med 
rundt 450 – 650 millioner fat olje til sammen. Eiere er Statoil (50 prosent), Eni (30 prosent) 
og Petoro (20 prosent)
� Investeringsbeslutning planlegges i 2017, med endelig PUD (plan for utbygging og 
drift) i 2018 og oppstart for produksjonen i 2022.

PÅ TEGNEBRETTET:Produksjonsskipet til Johan Castberg, slik Aker Solutions ser det for seg etter forstudien. FOTO: CARINA JOHANSEN, NTB SCANPIX

Gjennom å droppe ilandføring av olje, og strøm fra land, er prislap-
pen for Johan Castberg nesten halvert.

Det neste store i nord
FLYTER. I september startet Statoil den 
formelle myndighetsprosessen på Jo-
han Castberg-prosjektet, gjennom å 
sende ut forslaget til program for kon-
sekvensutredning. Målet er å ha plan 
for utbygging og drift (PUD) klar i lø-
pet av neste år.
Før operatørselskapet kom så langt 

er de fleste store veivalg i prosjektet 
tatt, blant annet valg av flytende pro-
duksjonsskipet, og produksjon av strøm 
om bord.
Opprinnelig var prosjektet kostnads-

beregnet til nærmere 100 milliarder 
kroner. Etter revisjon mener Statoil at 
prosjektet nå kan gjennomføres for 
55-60 milliarder kroner.
Utbyggingen kommer med et nokså 

omfattende subsea-anlegg.

LEVERANSER.De første kontraktene i 
prosjektet er ventet tildelt allerede før 
jul i år. I utredningen som er ute på hø-
ring, forventer Agenda Kaupang at le-
veranser til byggeprosjektet for så mye 
som 29 milliarder kroner vil kunne 
komme fra norske leverandører, og 1,7 
milliarder vil kunne gå til Nord-Norge.
– Johan Castberg-feltet kommer til å 

produsere i over 30 år, og det er i den 
lange produksjonsfasen de største ring-
virkningene fra prosjektet skapes. Ca-
stberg vil skape betydelige aktiviteter 
for norsk leverandørselskaper og gi 
ringvirkninger i Nord-Norge, både i 
utbyggings- og i driftsfasen. I et nor-
malt driftsår vil Johan Castberg-feltet 
generere 1200 årsverk i Norge. 300 av 
årsverkene er forventet å være i Nord-
Norge, sier Arne Sigve Nylund, som 
direktør for utvikling og produksjon 
Norge i Statoil.

STRØM.Beslutningen om å skrinlegge 
et konsept med strøm fra land, vakte 
politiske reaksjoner på Stortinget, men 
blant andre Arbeiderpartiet støttet 
Statoils syn på at kostnader og tekniske 
utfordringer ikke talte for å bygge ut 
landstrøm.
– Johan Castberg er kanskje det 

verste og dyreste feltet på norsk sokkel 
å elektrifisere. Det er veldig teknolo-
gisk utfordrende, sier Margareth 
Øvrum, konserndirektør for Tekno-
logi, prosjekter og boring i Statoil, til 
NTB.
Feltet vil ha behov for 170 mega-

watt, som ifølge Øvrum tilsvarer 
strømforbruket i en by med 75.000 inn-
byggere. For å sikre tilgang til kraft og 
holde kostnadene i sjakk, går de inn for 
gassturbiner. Utslippene vil da bli 
270.000 tonn CO2 per år, noe mindre 
enn utslippene på for eksempel Skarv.
Statoil sier bruk av varmegjenvin-

ning gir 64 prosent virkningsgrad fra 
de kraftproduserende gassturbinene på 
feltet, som Statoil mener er unikt for 
gassturbiner på plattformer.

�Forslaget til program for konse-
kvensutredning omfatter kun feltut-
byggingen til havs, ikke en mulig ter-
minal på Veidnes. Arbeidet med en ter-
minal er et eget prosjekt, med eget tids-
løp. Statoil jobber sammen med de 
andre lisensene på Wisting, Goliat og 
Alta/Gotha for å sikre tilstrekkelig 
volum, og et lønnsomst grunnlagt for 
en terminal.

Morten Hofstad
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Vil de ha massiv overgang til Frp av fo        
vandringsmotstandere, skal de bare f    

Spørsmålet om nye leteområder utenfor Nordland og Troms vil trolig bli av          

Tungvekterne s   

KJENNER PRESSET:Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre måtte først høre alle tungvekterne som                    
oktober.  

OVERTYDELIG:LO-leder Gerd Kristian-
sen snakker t-y-d-e-l-i-g om hvor hun 
mener LO-kongressen skal gå i spørs-
målet om oljeleting i nord. 

FOTO: MORTENHOFSTAD

SKAL GJØRE JOBBEN:Frode Alfheim, 
nestleder i LO-forbundet Industri 
Energi. FOTO: MORTENHOFSTAD

TORDENTALE. – Reis på fylkesårsmø-
tene, velg delegater til LO-kongressen 
som er enige med oss. Vi må gjøre job-
ben selv!

Slik oppsummerte Frode Alfheim fra 
Dønna konferansen i Bodø i oktober. 
Han er nestleder i LO-forbundet Indu-
stri Energi. Alfheim sikter til oppgjøret 
som kommer på LO-kongressen siste 
helga i april, etter at flere forbund i of-
fentlig sektor har gått mot å åpne for 
konsekvensutredning av lukkede om-
råder utenfor Lofoten, Vesterålen og 
Sør-Troms.

Industriforbundene svarer på vedta-
kene med trusler om å sprenge LO.

FØRRBAINNA. LO-leder Gerd Kristi-
ansen gikk på talerstolen i Bodø, og 
feide vekk enhver tvil om hva hun me-
ner LO må lande på.

– Æ skjønne at dåkker e førrbainna, 
sa Kristiansen fra talerstolen.

– Vi må bærre gønne på, sa Kristian-
sen og høstet stående applaus.

Olje- og energiminister Tord Lien 
(Frp) spratt opp og stemte helhjertet i 
applausen. Arbeiderpartiets leder Jonas 
Gahr Støre applauderte også, men 
langt fra like helhjertet.

SITUASJONEN. Etter det oljepolitiske 
toppmøtet i Bodø fortoner den politis-
ke situasjonen, knyttet til åpning for le-
ting i kystnære områder utenfor Nord-
land og Troms, seg omtrent slik:
�Regjeringspartiene Høyre og Frp er 
for KU, men er bundet av regjeringsa-
vtalen med Kristelig folkeparti og 
Venstre fram til valget i september nes-
te år.
�Arbeiderpartiet har gjeldende lands-
møtevedtak om KU, men motstand fra 
AUF, og minst ett fylkeslag, gjør at 
spørsmålet om KU virker åpent foran 
behandlingen nytt partiprogram på 
landsmøtet til våren, helga før LO-
kongressen. Partileder Gahr Støre nek-
ter foreløpig å legge føringer for pro-
gramarbeidet, men understreker at han 
står fast på gjeldende partiprogram som 
åpner for KU.
� I LO har Fagforbundet, Handel og 
kontor, og Norsk Tjenestemannslag 
(NTL) har gjort vedtak mot KU, og 
kan dermed utgjøre et flertall på LO-
kongressen.
� Selv om de tre største partiene på 
Stortinget skulle si ja, vil spørsmålet 
om KU kunne få betydning for regje-
ringsspørsmålet i neste periode.

HAVROMMET. Jonas Gahr Støre ble 

satt under betydelig press på konferan-
sen i Bodø, som siste taler etter flere 
flammende innlegg til forsvar for KU 
og tilhørende oljeleting i lukkede om-
råder.

Støre legger stor vekt på at hensynet 
til mulighetene i det han kaller «havro-
mmet» vil stå sentralt i det nye parti-
programmet til Arbeiderpartiet.

– Alle havets muligheter må med i en 
ny strategisk satsing på alle havets mu-
ligheter. Vi er på terskelen av en ny 
epoke, sa Støre og sier de store havom-
rådene et nasjonalt fortrinn som må ut-
nyttes til videreutvikling av fiskeri, hav-
bruk, fornybar energi, olje og gass.

– Steg for steg, bygd på kunnskap, 
tar vi vare på nedarvet kompetanse. 
Omstilling betyr at vi står på skuldrene 
av det eksisterende. Vi kan med sikker-
het si at verden vil etterspørre mer 
energi, og mer mat. Vi lever i en ene-

rgialder, og må være langsiktige. Vår 
visjon er at et teknologisk skifte vil kre-
ve finansiering. Vi må bare «gønne 
på», sa Støre og lånte ordene fra LO-
lederen.

– Debatten skal gå i hele landet, og 
jeg kommer ikke til å kortslutte den. 
Men vi må nå målet om 40 prosent kutt 
i CO2-utslippene innen 2040, sa Støre.

– Samtidig må vi legge til rette for et 
høyt aktivitetsnivå innfor olje og gass i 
nord, sa Støre, og la vekt på at teknolo-

gien for fangst og lagring av CO2 er en 
nøkkel for å kombinere begge hensyn – 
levere energi, og redusere utslippene.

– Vi kommer til å lage en ambisiøs 
plan for havnæringene, sa Jonas Gahr 
Støre.

I en egen plan for å nå utslippsmå-
lene i 2040 har ledelsen i Arbeiderpar-
tiet i november lansert en rekke tiltak, 
men disse var i hovedsak knyttet til 
transportsektoren, ikke offshorenærin-
gen.

http://oss.vi/
http://ligheter.vi/
http://eksisterende.vi/
http://mat.vi/
http://finansiering.vi/
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        lk som ikke bare er pensjonister og inn-
    fortsette på denne linjen.

           vgjort før arbeiderbevegelsen trommer sammen til 1. mai-tog neste år.

 slår i bordet

           m snakket opp mer oljeleting, før han selv fikk slippe på LOs konferanse om olje og gass i Bodø i 
 FOTO: MORTEN HOFSTAD

ÅPNET, SÅ LUKKET: Den tidligere åpnede delen av Nordland VI, markert i gult. 
KART: OLJEDIREKTORATET

MULIG KOMPROMISS.Fylkesrådsleder 
Tomas Norvoll (Ap) har lenge tatt til 
orde for en kompromisspreget linje.
– Vi ønsker KU, men ikke uten ring-

virkninger i landsdelen, og en samek-
sistens med andre næringer. Vi kan 
ikke sette oss på hver vår fjelltopp og 
kaste stein på hverandre.
– Vi har åpenbart områder utenfor 

Lofoten der petroleumsfrie soner må 
være en del av den videre prosessen. 
Gode områdeløsninger er en forutset-

ning for næringens legitimitet, en for-
utsetning for å lykkes, sa Norvoll.
– Sameksistens må bygge på diffe-

rensiering i tid, differensiering på geo-
grafi – det er utenkelig med synlige in-
stallasjoner fra Lofotodden. Og fisk må 
gå foran i enkelte områder, sa Tomas 
Norvoll.

AP-SJEL. Statsviter Kjell Arne Røvik 
sier det handler om Arbeiderpartiets 
sjel når kampen står om vern av havom-

rådene utenfor Lofoten, Vesterålen og 
Senja.
– Det berører en viktig konfliktdi-

mensjon der offentlig ansatte står mot 
fagorganiserte i oljeindustrien. Det vil 
bli oppfattet som et maktgrep dersom 
partilederen skal peke vei i en så betent 
sak, sier Røvik til NTB.
Olje- og energiminister Tord Lien 

(Frp) har utfordret Støre til å klargjøre 
Aps syn på konsekvensutredning.
– Det kan hende Lien henvender seg 

i et ekte hjelpesøkende modus til Støre 
fordi mye står på spill. Det seiler opp 
som en stor sak at du har fått en kile inn 

på LO-siden, der konfliktlinjen så til 
grader følger offentlige og private in-
teresser.
Han mener det er farlig for Arbei-

derpartiets oppslutning i nord dersom 
partiet overser interessene til ansatte i 
oljeindustrien.
– Hvis de vil ha en massiv overgang 

til Fremskrittspartiet av folk som ikke 
bare er pensjonister og innvandrings-
motstandere, skal de bare fortsette på 
denne linjen, sier Røvik.

Morten Hofstad

http://n�ringer.vi/
http://lofotodden.og/
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På nyåret skal miljø- og oljevernbasen i Lofoten/Vesterålen være klar på teg     

Det nærmer seg fo  
KONKRET. Ideene om en miljø- og 
oljevernbase i området Lofoten/Ves-
terålen har fløyet høyt de siste årene. 
Men en slik baseetablering har vært en 
del av programmet til sittende regje-
ring, og i 2015 kom 40 millioner til 
planlegging på statsbudsjettet.

I sommer kom «midtveisrapporten», 
som igjen skal munne ut i en endelig 
rapport i midten av februar 2017.

FAGOMRÅDER.En bredt forankret ar-

beidsgruppe jobber fram planene, i 
samspill med Samferdselsdepartemen-
tet, Olje- og energidepartementet, Næ-
rings- og fiskeridepartementet og Kli-
ma- og miljødepartementet. Arbeids-
gruppa har konkretisert fire områder 
miljøbasen bør omfatte:
�Test og utviklingssenter for olje-
vernteknologi.
�Miljøovervåkning.
�Opplæring av personell.
�Klyngedannelse på tvers av fagkunn-

skap og bransjetilhøringhet.

MARIN FORSØPLING.Visjonen er at 
senteret skal bygge opp kompetanse 
som også kan benyttes internasjonalt. 
Marin forsøpling, som plast i havet, er 
et annet felt det planlagte senteret kan 
beskjeftige seg med.

– Et miljø- og oljevernsenter vil få 
stor betydning i arbeidet mot forsøp-
ling av havet i framtida, sier fylkesråd 
for næring i Nordland, Mona Fagerås 

(SV).
– Golfstrømmen, som er basis for 

den produktive kysten og havområdene 
utenfor Nordland, minner oss også om 
den globale sammenhengen vi er i. Av-
fall fra Nederland kan godt ende opp i 
fjæresteinene på Ballstad eller passere i 
stor hastighet på yttersida og ende opp 
i Barentshavet. Lofoten og Vesterålen 
er et unikt område i et slikt perspektiv. 
Den tette koblingen mellom livet i ha-
vet og livet på land har til alle tider vært 

FULLSKALA:En visjon for det planlagte senteret er å kunne utføre fullskala testing av nytt oljevernutstyr. Bildet er fra aksjonen etter forliset med skipet «Server» ved Ågotnes i Hordaland.   

http://i.av/
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ANSVARLIG:Samferdselsminister 
Ketil Solvik-Olsen har det koordine-
rende ansvaret for at miljø og olje-
vernsenteret ser dagens lys. 

FOTO: TORSTEIN BØE, NTB SCANPIX

Lover
vedtak
til våren
REGJERINGEN: Samferdselsminis-
ter Ketil Solvik-Olsen (Frp) lover 
stortingsbehandling i løpet av 
våren.

– Dette gikk vi til valg på, og 
dette skal vi levere på. Den ende-
lige beslutningen om å etablere 
senteret vil bli tatt i 2017. Vi tar 
sikte på å fremme saken for Stor-
tinget i vår regjeringsperiode, sier 
Solvik Olsen til NTB.

I Lofoten har samtlige kommu-
ner unntatt Flakstad meldt interes-
se for senteret. I Vesterålen går 
Hadsel og Vågan sammen i ønsket 
om å legge senteret til Fiskebøl der 
oljelenseprodusenten Norlense 
ligger.

– Fysisk lokalisering er noe lo-
kalpolitikerne er opptatt av. For 
meg er det viktigste hvilke opp-
gaver og hvilken rolle vi gir dette 
senteret. Da vil jeg gjerne forsterke 
eller naturlig avgrense hvilke loka-
liteter som er relevante, sier 
Solvik-Olsen.

Direktør Kjell Giæver i leveran-
dørnettverket Petro Arctic frykter 
at konseptet man nå går imot, 
fjerner seg fra den klare intensjo-
nen i regjeringserklæringen.

– Fokus på oljevern og bered-
skap er nå tonet ned, og vi regist-
rerer at man har byttet ut base med 
senter, sier Giæver.

– Faren med at man gjør det om 
fra en base til et senter, er at vi risi-
kerer at det kun blir et akademisk 
miljø med for stor avstand til leve-
randørmiljøene og den nærings-
rettede aktiviteten, sier Giæver til 
NTB.

Men samferdselsministeren sier 
det er uaktuelt å etablere et senter 
der oljevern og beredskap er tatt 
ut.

– Vi har ikke lagt føringer for 
nøyaktig hvordan det skal skje. 
Dette skal ikke bare være for ren 
sysselsetting. Vi skal styrke miljø-
ene nasjonalt. Først må vi kartleg-
ge hva vi har og hvor behovet er 
størst. Så må vi se hvor vi kan vide-
reutvikle kommersielle interesser. 
Det er først da vi kan konkludere 
både med innhold i senteret og lo-
kalisering, sier Solvik-Olsen.

           gnebrettet. Mål: Et nasjonalt kompetansesenter.

   or miljøbasen
basis for et sterkt engasjement, sier Fa-
gerås.

Fagerås trekker fram et allerede 
bredt utvalg kompetansebedrifter som 
vil kunne bidra til det planlagte sente-
ret: Norlense, SALT, Delitek, Nofir, 
Andøya Space Senter, Clean Up Lofo-
ten.

LOKALISERING. Hvor miljøsenteret 
skal plasseres skal også konkretiseres 
innen midten av februar. For Ørjan 

Robertsen i LoVePetro, er innholdet 
overordnet lokalisering.

– Innholdet i senteret bestemmer lo-
kaliseringen, sier Robertsen.

– Er visjonen å bringe sammen akade-
miske fagmiljø og praktisk industriell kom-
petanse, under samme tak?

– Ja, dette skal bli et nasjonalt kom-
petansesenter, sier Robertsen.

– Hva er forventningene til antall job-
ber?

– Vi diskuterer ikke tall. Det helt 

overordnede er å skape et meningsfylt 
innhold. Et slikt senter vil underbygge 
økt satsing på miljøhensyn og bered-
skap for en kommende konsekvensut-
redning av lukkede områder, sier Robe-
rtsen.

Morten Hofstad

HAR ERFARING:Slik foregår produksjon av oljelenser hos NorLense, en av flere be-
drifter som kan bli sentral i et miljøvernsenter i Lofoten/Vesterålen. 

FOTO: TRYM IVAR BERGSMO/SAMFOTO, SCANPIX                            FOTO: MARIT HOMMELDAL, NTB SCANPIX

http://2017.vi/
http://senteret.da/
http://sysselsetting.vi/
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SOKKELEN UTENFO  
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.

LASTING:Leting utenfor Nordland konsentreres foreløpig nær etablert infrastruktur i Norne og Aasta Hansteen-området. På 
bildet laster Skandi Skansen ankerliner til Aasta Hansteen-feltet hos Asco i Sandnessjøen. FOTO: SUBSEA7
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 OR NORDLAND

KOMMER:Plattformen til Aasta Hansteen-feltet.

MIDT I LIVET:Norne-feltet. FOTO: STATOIL

GÅR FOR FULLT:Skarvfeltet har snart lagt bak seg 
sitt fjerde år med produksjon av olje og gass. 

FOTO: BP

HELIPORT BRØNNØYSUND:Rigger og feltsenter 
utenfor Nordland betjenes med helikopter fra 
Brønnøysund. FOTO: HEGE SÆTHRE LIND
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Lagerhallene på Horvnes fylles med utstyr, og i verkstedet har prosjektene     

– Vokser raskere  
MOBILISERING. Siden åpningen av su-
bseasenteret på Horvnes i Sandnes-
sjøen i januar, har aktiviteten i anlegget 
vokst raskere enn Statoils lokale repre-
sentant hadde forventet.
�Tilreisende firma som har gjennom-
ført prosjekter på eget aller andres ut-
styr er blant andre: General Electric, 
Aker Solutions Subsea, DeepOcean, 
Aker BP, CCB Subsea, Statoil og Envi-
rex, MTU (Motoren und Turbin 
Union).

Lagerhallene fylles med utstyr, og 
verkstedhallen har til tider vært fullt 

belagt med aktivitet. Muligheten til å 
lagre store mengder utstyr, har medvir-
ket til at store subsea-fartøyer har kun-
net gjennomføre mobiliseringer i 
Sandnessjøen for oppdrag i sjøen. Me-
gaskipet Skandi Africa mobiliserte for 
eksempel til oppdrag i Vest-Afrika, et-
ter endt oppdrag på Skarv-feltet.

SKRYT FRA BESØKENDE.Da anlegget 
ble bygd, fikk vi lite ut av Statoil og BP 
om hva slags – og hvor mye – aktivitet 
man kunne forvente i anlegget. Før et 
år er gått, er lagerhallene i ferd med å 

fylles med utstyr. I verkstedhallen har 
tidvis fire-fem forskjellige leverandør-
bedrifter med utstyr som enten skal ut 
på feltet, eller har kommet inn og skal 
klargjøres for lagring.

– Dette er den beste subsea-wo-
rkshopen jeg har sett, «ever». Og jeg 
har sett det meste.

Attesten er signert Tore Andre Eke-
rhovd fra Aker Solutions på Ågotnes 
utenfor Bergen. Sammen med kollega 
Helge Syljeseth jobber han i et prosjekt 
på tre ukers varighet med utstyr som 
Statoil brukte på Aasta Hansteen-feltet 

i sommer. Ekerhovd er svært fornøyd 
med måten verkstedet er planlagt, og 
utstyret som finnes tilgjengelig.

LOKALE FOLK.CCB Subsea på Ågot-
nes utenfor Bergen driver med vedlike-
hold og lagring av utstyr som riggen 
«Songa Encourage» benyttet i sommer 
under arbeid på en brønn i Norne-sate-
llitten Skuld. Utstyret skal til lager på 
Horvnes i påvente av framtidig gjen-
bruk.

– Et veldig bra anlegg, er attesten fra 
operatør Bjørn Smauget.

SKRYTER UHEMMET:Tore Andre Ekerhovd (t.h.) og Helge Syljeseth fra Aker Solutions jobber med ut              
 

TIL RIGG: Bjørn Smauget fra CCB Subsea på Ågotnes jobber med riggutstyr som 
Statoil eier.

TRYKKTESTING:Tekniker Alexander Sanne fra Envirex på Jæren driver klargjøring 
av testutstyr som skal brukes på Skarv.

http://sj�en.me/
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           kommet i rekke og rad.

  e enn forventet
CCB er konsernet som er majori-

tetseier i Helgelandsbase. Under arbei-
det med Skuld-utstyret skal folk fra 
Helgelandsbase inn på opplæring, slik 
at lokale folk i framtida kan overta opp-
gaver som tilreisende nå utfører, opp-
lyser Smauget.

På en annen kant av verkstedet job-
ber tekniker Alexander Sanne fra det 
lille spesialfirmaet Envirex, som holder 
til i Klepp på Jæren. Firmaet har utvik-
let utstyr for trykktesting av olje- og 
gassbrønner, som er lettere og enklere 
enn mye annet utstyr som har vært 

brukt til slike operasjoner under vann. 
Utstyret skal brukes på Skarv.

Skarv-operasjonen er bare en del av 
aktiviteten i subsea-hallene denne høs-
ten.

SKARV-KRAFTVERKET.Skarv-skipet 
får elektrisk strøm fra fire enorme gass-
turbiner, som hver for seg kan produ-
sere inntil 32,5 megawatt. Til sammen-
ligning kan kraftverket i Alta produsere 
150 megawatt. Normalt er to av Skarv-
turbinene i drift på daglig basis.

En av gassturbinene ble i sommer 

reparert i verkstedet på Horvnes. Skarv 
har i alt fem turbiner, hvorav en alltid 
lagres på Horvnes, hvis teknisk feil 
skulle oppstå ute på Skarv. Hver turbin 
koster rundt seks millioner dollar.

Turbinen er i praksis en jetmotor, 
slik vi finner i jagerfly og passasjerfly. 
Turbinene på Skarv er bygd av General 
Electric, og ble opprinnelig utviklet til 
det enorme amerikanske transportflyet 
Lockheed C5 Galaxy, og laget hos GE i 
Cincinatti i Ohio, USA.

Slike turbiner brukes også i de nye 
norske fregattene, og i amerikanske 

hangarskip.
Jet-motoren gir maksimalt rundt 

47.000 hestekrefter. Skarv-turbinene 
veier seks tonn, men har en svært høy 
effektivitet (vekt i forhold til effekt), 
sammenlignet med for eksempel diesel-
motorer.

Morten Hofstad

             tstyr til Aasta Hansteen-feltet. Anlegget på Horvnes er det beste de har sett. 
ALLE FOTO: MORTEN HOFSTAD

CHOKE: Dag Stephan Steen fra General Electric med komponenten som skal byttes 
ut på en Skarv-brønn.

MOBILISERTE: Skandi Africa satte kursen mot Vest-Afrika etter mobilisering i Sand-
nessjøen.
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BEDRE ENN KRAN: Sjef på Helgelandsbase, Jann Greger Winsents, mener en slik «reach stacker» gjør flere oppgaver enn en vanlig mobilkran. FOTO: MORTEN HOFSTAD

Helgelandsbase kvittet seg med to store mobilkraner, til fordel for 
en 80 tonn tung løftemaskin.

Byttet ut kran med
80 tonn tungløfter

STATOIL-UTSTYR:Winsents konstaterer at Statoil-utstyr igjen fyller haller og ute-
områder hos Helgelandsbase. FOTO: MORTEN HOFSTAD

ALLSIDIG.Nyanskaffelsen kalles 
«reach stacker», på fagspråket. Maski-
nen veier 80 tonn, og kan løfte 45 tonn. 
Spesialfeltet er å løfte, frakte, og stable 
containere.

Men maskinen kan også brukes til 
andre typer løfteoperasjoner, og sam-
tidig bevege seg rundt med tung last.

BILLIGERE.Helgelandsbase har så 
langt hatt to mobilkraner, som nå er 
solgt. Mobilkraner må stort sett stå i ro 
under løfteoperasjoner.

– Kran kan være uhensiktsmessig for 
vår type virksomhet, sier Jann Greger 
Winsents, sjef på Helgelandsbase.

Asco har to mobilkraner, og Helge-
landsbase leier heller krankapasitet hos 
konkurrenten, hvis behov skulle opp-

stå.
– Sånn sett kan vi spille hverandre 

gode. Det nye tilbudet skal gjøre det 
billigere for kunden, sier Winsents.

STATOIL-AVTALE.Fra 1. juli 2015 
overtok Asco kontrakten Helgelands-
base har hatt med Statoil på basetjenes-
ter. Men fra i sommer har utstyr til 
Statoil-operasjoner igjen blitt lagret på 
området til Helgelandsbase, ut fra et la-
gerbehov som stadig er økende.

– Statoil forlenget samtidig leiekont-
rakten på hallkapasitet hos oss med ti 
år, til 2028, sier Winsents.

– 87 prosent av vår hallkapasitet er 
nå utleid til kunder, sier basesjefen.

Morten Hofstad
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TOPSIDE:Dekket til Aasta Hansteen-plattformen skal fraktes til Norge separat, og kobles med skroget på Stord. ALLE FOTO: STATOIL

Gigant tar form

UNDERSTELL:Skroget til Aasta Hansteen-plattformen blir det største i sitt slag i verden.

Aasta Hansteen 
begynner å se 
ut som en platt-
form i dokken 
på Hyundai-
verftet.
PÅ PLAN. Statoil fastholder at byggin-
gen av Aasta Hansteen-plattformen går 
etter skjemaet ved Hyundai-verftet i 
Sør-Korea.

Det betyr at skroget skal slepes av-
gårde til Norge våren 2017, og dekket 
kommer etter på sensommeren. Begge 
de enorme konstruksjonene skal settes 
sammen til verdens største flytende 
produksjonsplattform, i sitt slag, hos 
Kværner på Stord.

SUBSEA FERDIG.Planen til Statoil er 
at den ferdige konstruksjonen skal sle-
pes ut på feltet på forsommeren 2018, 

kobles opp, og settes i produksjon høs-
ten 2018.

I sommer ble fortøyningene lagt ut 
på havbunnen ute på feltet, på 1300 
meters havdyp. Samtidig ble oppkob-
ling av subsea-anlegget, og rørledning-

en Polarled ute på feltsenteret ferdig-
stilt av Subsea 7.

Siden produksjonsstarten tidligere 
ble utsatt med ett år, blir det trolig lite 
aktivitet ute på feltet i offshoreseso-
ngen 2017. Produksjonsboring er ven-

tet å starte mot slutten av året. Statoil 
har så langt ikke kommunisert hvem 
som får rigg-kontrakten.

Morten Hofstad
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Produserer for 13 dollar fatet
DRIVER BILLIG.Aker BP opplyser at 
selskapet har en gjennomsnittlig pro-
duksjonskostnad på 13 dollar fatet i 
år.

– 13 dollar per fat oljeekvivalent er 
ren produksjonskostnad, slik den 
føres i resultatregnskapet, sier presse-
kontakt Geir Bjørlo.

Tallet framkommer som en kombi-
nasjon at kostnad på 6,3 dollar fatet i 
Det Norske, og 19,3 dollar fatet i BP 
Norge. 13 dollar er en beregning på 
årsbasis i 2016, basert på kostnadene 
etter ni måneder i de to sammenslåtte 
selskapene.

– BP Norge har høyere produk-

sjonskostnader enn Det norske. Gui-
ding etter 2016 vil vi komme tilbake 
til på kapitalmarkedsdagen i januar 
2017, opplyser Bjørlo.

Selv om kostnadene i 2017 og ut-
over eventuelt skulle krype noe opp-
over, er en produksjonskostnad langt 
under 20 dollar fatet en indikator på 
at snakket om «oljekrise», med salgs-
priser under 50 dollar, er en relativ 
størrelse.

NYE FELT.Aker BP er medeier i gi-
ganten Johan Sverdrup i Nordsjøen, 
som er ventet å komme i produksjon i 
2019 med første fase, nok et høykvali-

tets oljefelt med relativt lave forven-
tede kostnader. Den egenopererte ut-
byggingen av Ivar Aasen-feltet i 
Nordsjøen, er planlagt å starte pro-
duksjonen i desember.

Kostnadsprofilen, i kombinasjon 
med forventet dobling av produksjo-
nen innenfor eksisterende investerin-
ger, har vært medvirkende til at Aker 
BP har blitt tatt svært godt imot på 
Oslo Børs i år.

�Første dag som formelt sammen-
slått selskap under navnet Aker BP 
ASA er 1. desember.

Ny stor grunneier u  

GJORDE VEDTAKET: Sjef i Aker BP; Karl Johnny Hersvik (t.h.) med møteleder Sverre Skogen, da vedtaket om sammenslåing av Det Norske Oljese        
ling i Trondheim 15. september.  

NORDLAND: Aker BP er operatør i til sammen åtte lisens         
seks (gul). Alle ligger i områder med etablert infrastruktu         

 

Aker BP har på 
kort tid blitt 
storeier av li-
senser på sok-
kelen utenfor 
Nordland.
RASK VEKST.Da Det norske oljesel-
skap tidligere i år kjøpte BP Norge, 
deretter kjøpte feltandeler fra Tullow 
Oil, og fikk lisenstildelinger fra myn-
dighetene, tok den nye vekstkometen 
på norsk sokkel steget opp som en le-
dende areal-eier på sokkelen utenfor 
Nordland.
� Skarv: Aker BP er operatør for 
Skarv-feltet, som nå har produsert olje 
og gass i snart fire år. Selskapet er ope-
ratør for til sammen seks lisenser om-
kring feltsenteret. I tillegg er Aker BP i 
ferd med å overta feltandeler i lisensene 
838 og 650, fra Tullow Oil, store letea-
real som ligger øst for feltsenteret.
�Nord for Norne: Aker BP er ope-
ratør for to store lisenser nordøst for 
Norne, deriblant «Vågar» (762), som 
ifølge Oljedirektoratet har forfall på 
borebeslutning i februar.
�Medeier: Aker BP er medeier i fire 
lisenser nordøst og nordvest for Norne, 
der Dea Norge er operatør for to, og 
de øvrige opereres av Dong og Capri-
corn.

ETT PROSJEKT.Foreløpig er eneste 
kommuniserte investeringsprosjekt i 
regi av Aker BP, i Norskehavet Nord, 
Snadd-prosjektet på Skarv, et løft an-
slått til 15-20 milliarder kroner.

Investeringen er planlagt fordelt i to 
faser med tre brønner i hver, og plan-
lagt produksjonsstart i 2020 og 2024. 
Konseptvalg for utbyggingen er ventet 
i nær framtid, og plan for utbygging og 
drift ventes levert til myndighetene i 
løpet av 2017.

Snadd er beregnet å kunne produ-
sere rundt 200 millioner fat «oljeekvi-

valenter» (gass og kondensat).

VENTER MED LETING. I tillegg til felta-
ndelene på kartet, har selskapet sagt de 
har levert til departementet den største 
søknaden noen sinne på neste 
TFO-runde.

Hvordan selskapet vil forvalte lete-
mulighetene i de omfattende områdene 

med enten operatør- eller medeierskap 
er foreløpig uklart.

– Leting i Norskehavet ligger ut i 
tid, det vil si 2018-2019, men området 
viser spennende potensial, sier presse-
kontakt Geir Bjørlo i Aker BP.

Morten Hofstad
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   utenfor Nordland

SKARV: Seks lisenser i Skarv-området har Aker BP som operatør. Øst for Skarv, til høyre i bildet, er Aker BP i ferd med å overta 
feltandeler i ytterligere to lisenser fra Tullow Oil. KART: AKERBP

                    elskap, med BP Norge ble gjort på generalforsam-
     FOTO: MORTEN HOFSTAD

        ser utenfor Nordland (rødt), og medeier i ytterligere 
        ur i form av feltsenter eller rørledningen Polarled. 

KART: AKERBP
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MER BYGGING:Påvises det flere reserver i Norne-området kan det blir mer byggeaktivitet på Norne-skipet. Her er kranlekteren Saipem 7000 i sving med en 163 tonn 
tung modul som løftes ombord. FOTO: STATOIL

Levetidsforlengelsen på Norne-feltet skal tas over lengre tid.

Norne strekkes i tid

JUSTERT PLAN: Informasjonssjef Sverre Kojedal, Statoil. FOTO: MORTENHOFSTAD

FAKTA

Dette er Norne
�Påvist 200 kilometer vest av Sandnes-
sjøen i desember 1991 og satt i produk-
sjon 1997.
�Opprinnelig volumberegning var 455 
millioner fat oljeekvivalenter.
�Produksjonen så langt er 500 millioner 
fat fra hovedfeltet og 125 millioner fat fra 
tilknyttede satellitter.
�Fortsatt regner Statoil med at det kan 
være 250 millioner fat igjen å utvinne på 
feltet.

Borer før jul
I TFO-runden i februar fikk Norne-lise-
nsen utvidet letearealet, og lisensen har 
nå forpliktet seg til å bore letebrønnen 
«Cape Vulture» rundt seks kilometer vest 
for Norne. Oppstart med riggen Deepsea 
Bergen er planlagt i løpet av november.

HENTES FRAM. Prosjektet «Norne 
2030» har ligget blant møllkuler i Stat-
oil noe tid. Men i høst har operatørsel-
skapet startet myndighetsprosess for å 
framskynde investeringsbeslutningen.

En årsak til forsert planlegging, er et 
ønske om å utnytte allerede planlagte 
revisjonsstanser på feltet til å jobbe 
med levetidsforlengelse i mindre etap-
per, framfor en stor intensiv investeri-
ngsperiode.

– Prosjektet skal gjennomføres i flere 
intervaller i stedet for én stor stans, sier 
informasjonssjef Sverre Kojedal.

MER TID. For å utnytte planlagte pro-
duksjonsstanser, og samtidig spre ar-
beidet som skal gjøres på feltet utover i 
tid, har Statoil valgt å bruke noe lengre 
tid på prosjekteringen. Vi jakter hele ti-
den forbedringer og vi ser at ved å gjen-
nomføre arbeidet i flere intervaller får 
vi bedre effektivitet enn i én høyaktivi-
tetsperiode, ifølge Kojedal.

– Det er allerede gjort én 
levetidsforlengelse fram til 2021, og ar-
beidet som pågår nå handler om ytterli-
gere 10 år med produksjon.

Kojedal har foreløpig ikke noe klart 
bilde av hva slags leveranser som vil bli 
etterspurt i prosjektet.

– Det er litt for tidlig å si. Hoved-

oppgaven vil nok være vedlikehold av 
Norne-skipet og subsea-utstyret. Det 
vil være noe utskifting av utstyr, i til-
legg til jevnlig inspeksjon av teknisk til-
stand.

FINNE MER. En foreløpig ukjent faktor 
i utviklingen av Norne som feltsenter 

er hvilke tilleggsressurser av olje og 
gass som er mulig å påvise i nærområ-
det.

– Vi ønsker også andre aktører vel-
kommen til å knytte seg opp mot 
Norne-feltet. I dag er de Statoil-opere-
rte feltene Skuld, Alve, Urd, samt ENI-
opererte Marulk knyttet opp mot 

Norne-skipet.
– Selv om Norne må kunne betegnes 

som et modent felt etter 19 år i drift, 
ser vi fortsatt et letepotensiale i områ-
det, sier Kojedal.

Morten Hofstad

http://prosjekteringen.vi/
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Brenner vi opp alle gjenværende ressurser av olje og gass på norsk 
sokkel, er 2 prosent av verdens utslippsbudsjett brukt opp.

Norges og verdens
utslippsbudsjett

FAKKEL:Flammebo-
mmen på Norne. 

FOTO: MORTENHOFSTAD

MÅL KAN NÅS.Norsk olje og gass er 
ikke alene nok til å skyve verden utfor 
klimastupet. Det er fortsatt mulig å nå 
togradersmålet, hvis alle forventede 
gjenværende ressurser av olje og gass på 
norsk sokkel utvinnes og forbrukes. 
Det viser beregninger som Miljødirek-
toratet har gjort for NTB.

Oljedirektoratet anslår at det i dag, 
50 år etter at den første oljebrønnen ble 
boret i Norge, er 7,6 milliarder stan-
dard kubikkmeter oljeekvivalenter 
igjen på norsk sokkel. Forbrenning av 
disse ressursene i sin helhet vil gi ut-
slipp på rundt 17 milliarder tonn CO2.

Parisavtalens mål er å begrense den 
globale oppvarmingen til mellom 1,5 
og 2 grader over førindustrielt nivå.

HELE BUDSJETTET.FNs klimapanel 
har beregnet at det ikke kan slippes ut 
mer enn 1.000 milliarder tonn CO2 et-
ter 2011 hvis vi skal ha en sannsynlig-
het på to tredeler for å holde oppvar-
mingen under 2 grader.

Dette utslippsbudsjettet brukes opp 
svært raskt. Ifølge CICERO Senter for 
klimaforskning er det i dag bare 850 
milliarder tonn igjen. Et utslipp på 17 
milliarder tonn vil utgjøre 2 prosent av 
dette.

Skal vi begrense oppvarmingen til 
1,5 grader, har vi bare 200 milliarder 
tonn igjen. I så fall vil et utslipp på 17 
milliarder tonn legge beslag på hele 8 
prosent av budsjettet.

DET MESTE MÅ LIGGE.En rapport fra 
organisasjonen Oil Change Internatio-
nal viste nylig at det globalt er nok kull, 
olje og gass bare i gruver og felt som 
allerede er i drift til å gi en global opp-
varming på mer enn 2 grader.

Helgesen vedgår at det meste av 
verdens gjenværende fossile ressurser 

må bli liggende under bakken hvis kli-
mamålene skal nås. Men hva det skal 
bety for norsk oljeeksport, vil han ikke 
mene noe om.

– Hva konsekvensene blir for Norge, 
er forbundet med en del usikkerhet. 
Det er det samme for andre oljepro-
duserende land, sier Helgesen.

VIL HA SLUTT PÅ LETING.Naturvern-
forbundets leder Silje Ask Lundberg 
mener det er et spørsmål om rettferdig-
het.

– Vi har tjent oss rike på norsk olje 
og gass, men nå er tida inne for å starte 
nedtrappingen. Det naturlige første 
steget er å slutte å lete etter mer. Om 
ikke ett av verdens rikeste land har råd 
til å la sine fossile ressurser ligge, hvem 
har det da? spør hun.

Lundberg får støtte Hallstein Havåg 
i Bellona.

– Norges største bidrag til å hindre 
global oppvarming vil være gradvis å 
omstille seg vekk fra olje og gass. Vi 
bør starte med å frede noen av de mest 
sårbare områdene vi har, nemlig hav-
områdene utenfor Lofoten, Vesterålen 
og Senja, sier han.

Johan Falnes og
Kristian Skårdalsmo, NTB

Vi har tjent oss 
rike på norsk 

olje og gass, men nå 
er tida inne for å starte 
nedtrappingen.

Silje Lundberg, Naturvernforbundet

http://mer.om/
http://gass.vi/
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Kjøpte Helgeland V&M

KJØPER:Arnt Jakobsen, Slipen AS. FOTO: HENRY KLÆBOE

Leverandør-
samarbeidet 
Helgeland V&M 
AS har blitt hel-
eid av Slipen.
KJØPT UT. Den lave aktiviteten innen-
for vedlikehold og modifikasjon på 
Skarv-feltet har vært medvirkende til at 
Slipen AS har kjøpt ut de andre eierne i 
Helgeland V&M AS.

Det bekrefter Arnt Jakobsen.
– Vi måtte ta ned driftskostnadene i 

en periode med veldig lav aktivitet, sier 
Jacobsen.

OMSETNING. Helgeland V&M ble 
dannet som en sammenslutning av be-
drifter på Helgeland for å kunne ta 
kontrakter på sokkelen. Først fikk sel-
skapet vedlikeholdskontrakt på Skarv, 
direkte med BP, med Aker Solutions 
som underleverandør. Da denne kont-
rakten ble fornyet, ble kontrakten 
snudd til Aker Solutions som kontra-
kthaver, med Helgeland V&M som le-
verandør.

Firmaet hadde sitt beste år i 2012 

med en omsetning på 130 millioner. I 
fjor endte omsetningen på 69 millio-
ner. I år antyder Jakobsen at aktiviteten 
faller ytterligere, og er tapsbringende.

IKKE PERMANENT. – For å ta hånd om 

selskapet var vi nødt til å eie hele fir-
maet. Men dette ser vi ikke på som en 
permanent situasjon. Når aktiviteten 
kommer tilbake kan vi henvende oss til 
tidligere medeiere, eller andre, sier Ja-
kobsen.

Han vil ikke si noe om kjøpesum-
men, men antyder at bokført egenkapi-
tal ved årsskiftet på ni millioner, ikke 
har vært veiledende for kjøpesummen.

Morten Hofstad

http://somunderleverand�r.da/
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Hvorfor Helgelandskysten har en flat kyststripe, i kombinasjon 
med høye fjell, fascinerer geologene som leter etter olje og gass.

Kystlandskapene

KARAKTERISTISK: Fjellrekka De syv søstre, i kombinasjon med det flate kystlandskapet, har sin egen geologiske historie. 
FOTO: ARNE HJELTNES/TV2

STRANDFLATEN OG FJORDENE. Disse 
norske ordene brukes internasjonalt for 
å beskrive landskapsformer i kystområ-
der som har vært utsatt for gjentatte is-
tider.

Norskekysten er et typeområde for 
disse landskapene. For å få det fulle bil-
det av kystlandskapet må vi se det i 
sammenheng med rennene og bankene 
på sokkelen.

Helt siden slutten av 1800-tallet har 
det i norsk geologi vært et viktig tema 
hvordan disse formene ble dannet. På 
1970-tallet ble det mer aktuelt enn 
noen gang før.

NORSKERENNA. Norskerenna er ca. 
100 kilometer bred og strekker seg 900 
kilometer fra ytre Oslofjord til dypha-
vet utenfor Stad. Geologisk sett er bun-
nen av renna en erosjonsflate som lig-
ger på ca. 600 meter dyp, men renna er 
delvis fylt igjen med løsmasser. Havdy-
pet er størst i Skagerrak og ligger på 
3-400 meter langs mye av kysten ellers.

I en periode midt på 1970-tallet var 
Norskerenna plutselig blitt en geolo-
gisk struktur som nordmenn flest had-
de et forhold til. Det ble et folkekrav at 
de store oljefunnene i norsk sektor av 
Nordsjøen måtte bygges ut med iland-
føring til Norge for å gi grunnlag for 
ny industri.

Folk var kjent med at vanndypet var 
over 300 meter, og at teknologien for å 
legge rørledninger på så dypt vann var 
under utvikling. Jeg var geologistudent 
og tenkte det kunne være på sin plass å 
spørre foreleserne mine om hvordan 
Norskerenna var blitt dannet. Men jeg 
fikk ikke noe klart svar.

LANG DISKUSJON.Amund Helland 
lanserte i 1885 hypotesen om 
Skagerrak-breen, og foreslo at Norske-
renna ble erodert ut av en slik bre. Dis-
kusjonen etterpå varte i over 100 år.

Motstandere av hypotesen hevdet at 
de geologiske funnene på land ikke 
talte for en slik enorm bre ute i Skager-
rak. De mente at Norskerenna burde 
forklares med andre hypoteser.

Fridtjof Nansen foreslo i 1904 fluvial 
erosjon modifisert av glasiale prosesser, 
og Hans Holtedahl tolket den som en 
struktur som var styrt av tektoniske 
bevegelser.

KARTET. En geolog som ser på norges-
kartet med friske øyne vil bli slått av at 
kystområdene synes å være delt inn i 
ulike morfologiske provinser. Jæren og 
Varangerhalvøya markerer grenser 
mellom kystlandskaper.

Nord for Jæren ligger Boknafjorden. 
Der er det et tydelig erosjonsnivå på ca. 
30 meters høyde. Dette er en del av 
strandflaten. Den definerer toppen av 
mange mindre øyer og nes, og gnager 
seg inn i landskap som rager høyere 
opp.

30 meter er ikke så langt unna marin 
grense i disse områdene. I Boknafjo-
rdbassenget munner de store dalførene 
ut i fjorder.

Sørover fra Jæren og videre rundt 
sørlandskysten er det ikke noen utpre-
get strandflate, og ingen betydelige 
fjorder knyttet til de store elvene. Vi-
dere nordover langs kysten fortsetter 
strandflaten til Troms. Fjordlandska-
pene dominerer helt til Varanger og 
Murmansk, men ikke på Kola.

Oslofjorden skiller seg fra vestlands-
fjordene og de nordnorske fjordene ved 
at den er dannet ved erosjon av mindre 
motstandsdyktige sedimentære berg-
arter i forkastningsbassenger. Ingen 
stor elv munner ut i indre Oslofjord. 
Den er altså ikke nært knyttet til dal-
fører utformet av isbreer.

TORGHATTEN. På Vestlandskysten og 

utenfor Nordland, der strandflaten er 
godt utviklet, kan en ofte se at landska-
pet er utformet av mange lokale erosjo-
nsflater i flere høydenivåer. Det øverste 
nivået kan ligge over marin grense og 
det dypeste kan ligge under havnivå.

Gamle strandhuler/brenningshuler, 
slik som hullet i Torghatten, finnes helt 
opp til det øverste nivået, og mange av 
de største hulene ligger høyt oppe. 
Strandflaten har en bakkant mot det 
mer høytliggende landskapet innenfor.

Hullet i Torghatten er en brenni-
ngshule i det øverste nivået av 
strandflaten. Når man står inne i hullet 
og ser utover strandflaten er det lett å 
tenke seg at på slike høye havnivå vil 
bølgene fra storhavet slå rett inn på 

fjellet uten å bli dempet på veien.
Strandflaten ble definert av Hans 

Reusch på 1890-tallet og nærmere 
undersøkt av Nansen. Nansen, med sin 
erfaring fra polare strøk, påviste at 
strandflaten var typisk for arktiske om-
råder og mente at den var dannet i peri-
oder der havet kunne være islagt og 
med bredannelse langs kysten.

Dette er i dag allment akseptert, selv 
om ulike forskere kan legge ulik vekt på 
de forskjellige mekanismene som sør-
ger for erosjon av fast fjell og transport 
av løsmasser når strandflaten dannes.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ���

http://rak.de/
http://elvene.vi/
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Men da vi så nærmere på inn  
alderen på sedimentene va       

FJELL MED HULL IGJENNOM:Torghatten er dannet av hav og is.  

FJELL PÅ HELGELAND.Et påfallende 
trekk ved strandflaten utenfor Nord-
landskysten er isolerte fjelltopper som 
Lofot-øyene, Træna, Lovunden og 
Hestmannen. De stikker høyt opp over 
den lave strandflaten selv langt ute til 
havs.

Ut fra kunnskapen om norsk fastla-
ndsgeologi kunne en tenkt seg at disse 
fjellene er rester av en dypt erodert jevn 
grunnfjellsoverflate. Men seismiske 
data, blokkfunn og rester av omfat-
tende forvitring viser at flere av dyp-
rennene inne på strandflaten i dette 
området er erodert ut i sedimentære 
bergarter fra trias og jura.

Disse sedimentene ble avsatt i et 
landskap med lite høydeforskjell som 
ble utsatt for rifting i sen jura og tidlig 
kritt. Eroderte rester av den motstands-
dyktige kjernen av kaledonske berg-
arter i forkastningsblokkene står i dag 
igjen som dramatiske fjell ute i havgap-
et. Skissen viser gangen i denne proses-
sen.

En overdekning før istidene av løse, 
lett eroderbare sedimenter og for-
vitringsmateriale kan altså være en vik-
tig grunn til at landskapet i dette områ-
det er erodert så dypt ned. Denne his-
torien, som også er viktig for å forstå 
sokkelens geologi, blir nå studert nær-
mere i flere prosjekter på NGU.

SOKKEL OG LAND.Tidlig på 1980-
tallet arbeidet jeg sammen med Svein 
Eggen for å utvikle et program for 
bassengmodellering. Innsynkningen i 
grabenområdene i Nordsjøen ble den 
gangen forklart og modellert ved hjelp 
av McKenzies formel for ekstensjon og 
termisk avkjøling.

Men da vi så nærmere på innsynkni-
ngskurvene og alderen på sedimentene 
var det flere ting som ikke stemte.

Det viktigste var at en stor del av in-
nsynkningen og sedimentlasten på 
norsk sokkel er så ung at vi mente den 
ikke kunne ha sammenheng med rifting 
i jura eller paleogen. Denne unge sedi-
mentlasten var viktig for å forstå dan-
nelse og migrasjon av olje og gass på 
hele norsk sokkel.

Behovet for å gå videre med dette le-
det fram til et samarbeid på Oljedirek-
toratet der regional seismisk kartleg-
ging ble koblet med Tor Eidvins bio-
stratigrafiske studier. Dette samarbeid-
et har vi holdt gående helt siden 1980-
tallet.

Etter møysommelig arbeid klarte 
Tor i 1989 å dokumentere at den opptil 
3000 meter tykke Bjørnøyvifta på Ba-
rentshavets vestmargin var dannet un-
der glasiale forhold i sen pliocen og 
pleistocen, det tidsrommet som i dag 
betegnes som kvartær.

Det samme var tilfelle med vifteavse-
tningene utenfor dyprennene på midt-
norsk sokkel – og Nordsjøvifta utenfor 
Norskerenna.

De store datamengdene fra sokkelen 
som ble samlet inn på 1970- og 1980-
tallet, samt behovet for å forstå mer av 
de unge avsetningene, gav grunnlag for 
ny forskningsinnsats.

Ikke bare Oljedirektoratet, men også 
oljeindustrien, begynte å interessere 
seg for de yngste delene av lagrekka, og 
på slutten av 1980-tallet og på 1990-ta-
llet vokste det fram et samarbeid om 
kvartærgeologi mellom forskningsmil-
jøene og industrien.

Seismiske data og boringer viste 
blant annet hvor store mengder sedi-
menter som var bygd ut i Nordsjøvifta i 
kvartær tid, for en stor del sen kvartær. 

Disse sedimentene måtte stamme fra 
iserosjon i Skandinavia og transport ut 
langs Norskerenna.

Dagens forståelse av prosessene som 
dannet Norskerenna kommer fra arbei-
det til Eiliv Larsen, Hans Petter Sejrup 
og deres medarbeidere midt på 1990-
tallet.

De så på isen som lå i Skagerrak un-
der glasialt maksimum som en isstrøm, 
ikke som en selvstendig bre. En isstrøm 

er en del av en større iskappe, men skil-
ler seg fra den ved at mens iskappen lig-
ger nesten stille på sitt underlag av fjell 
og sedimenter, er hele isstrømmen i 
bevegelse.

Sejrup og Larsen påviste ved hjelp av 
feltstudier, grunnboringer og date-
ringer at på Jæren hadde isstrømmen 
satt spor etter seg inne på norsk fast-
land.

Litt forenklet kan vi si at den lange 

��� FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE
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      nsynkningskurvene og
   r det flere ting som ikke stemte.

          FOTO: PRIVAT

slake skråningen som skiller Låg-Jæren 
fra Høg-Jæren er kanten av Norskeren-
na der den går på land.

DEN ØVRE STRANDFLATEN. Stadig 
flere tar ferja fra Stavanger til Tau for å 
besøke Prekestolen og andre severdig-
heter i Ryfylke. Underveis passerer de 
en geologisk severdighet som er min-
dre kjent, men som er vesentlig for 
norsk geologi.

På Heia, innenfor Jørpeland, ligger 
gårder og dyrkingsjord på en tydelig 
flate på ca. 200 m høyde. Når man en 
gang har lagt merke til denne flata, vil 
man finne spor av den mange steder i 
hele Boknafjordbassenget. Den er ikke 
knyttet til berggrunnsgeologien.

Som nyinnflyttet geolog i Stavanger 
på 1980-tallet undret jeg meg over hva 
slags flate dette var. Etter hvert traff jeg 
Edith Fugelli som hadde tatt hoved-

oppgave på de marine leirene på 
Høg-Jæren. Disse leirene er ca. 40 000 
år gamle, er dekket av morenene fra 
siste del av Weichsel - og de ligger på 
opp til 200 meters høyde.

Da vi gikk gjennom litteraturen fant 
vi beskrevet høytliggende marine leirer 
av samme typen fra Egersund i sør til 
Hjelmeland i nord. Sandnesleiren er en 
del av denne formasjonen.

Mest imponert ble vi av Hans Reu-

sch som i 1913 beskrev de høytliggende 
flatene i Ryfylke og tolket dem som en 
hevet strandflate som var eldre enn den 
lavtliggende, «egentlige» strandflaten i 
Boknafjorden.

Men hvilke mekanismer kunne for-
klare et relativt havnivå som for ca 40 
000 år siden var mer enn 150 meter 
høyere enn marin grense etter siste is-
tid? Strandflaten ellers i Norge har på 
langt nær så store høydeforskjeller som 
i Rogaland.

DEN STORE SAMMENHENGEN. Hans 
Petter Sejrup og Eiliv Larsen kom opp 
med en interessant hypotese da de had-
de sammenstilt resultatene av feltar-
beidet på Jæren.

Deres forklaring var at de høytlig-
gende leirene ble avsatt for ca. 40 000 
år siden i en havbukt som oppstod mel-
lom innlandsisen i øst og en isstrøm i 
Norskerenna.

Under siste glasiale maksimum gikk 
innlandsisen på Sør-Vestlandet så langt 
ut mot vest at de eldre leirene ble dek-
ket av morene, og det var da en sam-
menhengende iskappe mellom isstrøm-
men og innlandsisen.

Da iskappen begynt å smelte og is-
strømmen trakk seg tilbake hadde la-
ndhevingen på grunn av isostasi alle-
rede kommet godt i gang.

Det relative havnivået ble aldri høyt 
nok til å nå opp til den øvre strandfla-
ten.

Hypotesen er altså at den øvre 
strandflaten på Jæren er dannet under 
spesielle isostatiske forhold, med is-
strøm i Norskerenna og mindre iskap-
pe over Sør-Vestlandet enn under siste 
glasiale maksimum.

Denne måten å tenke på gir en nøk-
kel til å se flere sammenhenger. Nord 
for Jæren fjerner Norskerenna seg fra 
kysten. Nord for Stad går rennene i ho-
vedsak rett ut fra kysten.

Nye data lagt fram på vintermøtet 
2015 tyder på at nord for Jæren brakk 
isstrømmen i Norskerenna opp alle-
rede for 20 000 år siden. I Skagerrak, 
der vi ikke finner fjorder og strandflate, 
lå isstrømmen lenger og var koblet 
sammen med innlandsisen.

En kan ta som utgangspunkt at ut-
formingen av strandflaten og fjordene 
er avhengig av vekselvirkningen mel-
lom breer på land og et åpent (men 
gjerne islagt) hav. Tidsperioden for en 
slik konfigurasjon vil være størst ut mot 
dyphavet og ikke der kysten var blok-
kert over lengre tid av store isstrøm-
mer.

Landskapsutvikling skal ikke ses bare 
ut fra isens perspektiv. Berggrunn og 
høydeforhold spiller også viktige roller. 
Hypoteser må prøves ut, for eksempel 
mot mer feltarbeid i Nordland og mo-
dellering av isostasi over Sør-Vestland-
et.

Men jeg er sikker på at selv Hans 
Reusch ville sagt seg enig i at det er 
gjort store skritt framover i forståelsen 
av de prosessene som har skapt landet 
vårt.
� Artikkelen er tidligere publisert på nett-
stedet www.geoforskning.no

Fridtjof Riis

http://www.geoforskning.no/
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GIKK OVERENDE: Mega-banken Lehman Brothers gikk overende 15. september 2008. FOTO: REUTERS, SCANPIX

Amerikansk «Hard HR» rulles utover verdens næringsliv.

Er sjefen en kujon,
helt uten ryggrad?
TEST. Kommer han til å slåss for deg?

Føler du det slik, kan du finne en 
mager trøst i at du ikke er alene. Men 
ikke skyld på lederen din. Problemet i 
dag synes å være at det kun er slike le-
dere det er plass til. Er du heldig, har 
du en sjef som er på slutten av karrieren 
sin. Da er det håp om at han fokuserer 
mest på hva som er rett og galt, og 
minst på egen karriere.

Amerikansk «Hard HR» rulles ut-
over verdens næringsliv. Sjefens ord er 
lov, og de som stiller kritiske spørsmål 
blir enten sparket ned eller ut. Alle må 
vise sin sjef og systemet at de er lojale. 
Ellers er det ut. Kritiske spørsmål blir 
ikke tatt imot på en konstruktiv måte. 
Bedriftsdemokrati er byttet ut med be-
drifts diktatur.

LÆRETID. I 1989 startet jeg karrieren 
min som lærling på Bergen Lysverker. 
Den gangen hadde man der en stilling 
kalt «overmontør.» De hadde jevnt 
over relativ lav utdannelse, og be-
driftspsykologi var det nok ingen av 
dem som var blitt utsatt for. Noen av 
dem trakk frem at de hadde noen netter 

på husmorskolen.
Men de hadde både respekt og myn-

dighet. Ikke minst fordi alle viste at de 
gikk i krigen for «guttene sine», om det 
var nødvendig. Omkvedet var: «Ingen 
kødder med guttene mine!»

Slikt gir både trygghet og respekt. I 
dag føler nok mange at sjefen ikke 
kommer til å tale deres sak, om HR-
avdelingen kommer trampende. De er 
redd for egen stilling. Forståelig nok. 
Det hadde nok ikke hjulpet å stille opp 
for en uønsket ansatt allikevel. Stiller 
sjefen opp for den «uønskede» ansatte, 
er det langt ifra uvanlig at de må finne 
seg en ny jobb, begge to.

RART? Det virker for meg som om at 
alle selskapets ledere, er mer lojal mot 
konserndirektøren sin, enn med alle 
eierne og kundene sine. Er ikke det vel-
dig rart? Og er det noe vi kan leve med 
på sikt?

Tenk om landets konserndirektører 
ikke har det rette bildet av konsernet de 
leder? Fordi dårlige budskap ikke verd-
settes, og budbringere som kommer 
med dårlig nytt straffes?

Jeg glemmer ikke historien om Le-
hman Brothers-direktøren som stilte 
kritiske spørsmål. Han var litt bekym-
ret. Var selskapet på rett vei? Var drift-
en sunn? Et halvt år før selskapet gikk 
overende, fikk han sparken. De hadde 
ikke plass til, eller bruk for pessimister.

DYRERE STRØM. La oss ta et konkret 
Norsk selskap, nemlig Statkraft som 
eksempel. Det er 100 prosent eiet av 
den norske stat, og skal sørge for at alle 
i Norge får elektrisk kraft. Både landets 
selskaper og private.

Tidligere prøvde de også å levere til 
en lavest mulig pris. Ikke urimelig, da 
«folket» eier selskapet. Men noe har 
hendt. De blir stadig mer ivrig på å 
bygge ut kraftkabler til utlandet. For 
hver kabel som legges ut av landet, sti-
ger strømprisen litt. Og ikke nok med 
det; Det er strømkundene i Norge som 
betaler for kablene. For øvrig bruker vi 
95 prosent av strømmen vi produserer 
innenlands. Så intensjonen er først og 
fremst å importere en høyere strøm-
pris, og ikke å eksportere strøm.

De driver også med noe man kaller 

skatteplanlegging. Antageligvis godt 
hjulpet av den delvis statlige eide ban-
ken DNB, har de opprettet kontorer i 
utenlandske skatteparadiser. Etter si-
gende har de overført 60 milliarder 
norske kroner dit. Som de deretter lån-
er ut til seg selv. Renten bestemmer de 
også selv, og slik kan de spare betyde-
lige summer på skatt. Eller påføre den 
Norske stat et skattetap, om man vil. 
Altså eierne. Og kundene. Som følgelig 
både må betale mer i inntektskatt til 
staten, og betale mer for strømmen de 
bruker.

NÅR ER DET NOK.Alt dette for at kon-
serndirektøren og hans styre skal kunne 
vise hvor flinke de er til å tjene penger. 
Eller melke eierne og kundene, om man 
vil.

Det er ikke bare sjefen din som er en 
kujon!

Hvor lenge kan de holde på, før eier-
ne sier stopp?

Idar Martin Herland

Skattebetaler og far til tre

kommentar
.

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

http://sin.da/
http://trampende.de/
http://sparken.de/
http://hendt.de/
http://litt.og/
http://eierne.og/
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Diskusjonen om hvilken oljeaktivitet vi skal ha i nord går inn i en ny 
fase med Donald Trump som president.

Som å gjenreise
Berlinmuren

NY VED RORET: President Donald Trump kan påvirke hva som skjer i nord, tror vår kommentator. FOTO: REUTERS/SCANPIX

kommentar
.

Arne O. Holm

Markedet, som det heter, lot seg oppsiktsvekkende nok bero-
liges av at «tiltredelsestalen» var fri for skjellsord. Så enkle me-

kanismer er det som styrer dette gigantiske markedet.

KALD MORGEN. Jeg våknet forleden til 
et vinterkaldt Alta. Nyhetsrapportene 
fortalte om et OPEC-møte som skulle 
løfte oljeprisen fem dollar i året i tida 
framover. Inn\vesteringer i olje var i 
ferd med å bli lønnsomt igjen. Men så 
kom Donald Trump.

Det er ikke så lenge siden jeg harse-
lerte over spådomskunsten blant olje-
analytikere i denne spalten. Spriket i 
anslagene deres var større enn mellom-
rommet mellom min egne fortenner. 
En mislykket tannregulering hjalp ikke 
meg, like lite som et hvert forsøk på å 
regulere seg fram til en høyere oljepris 
de siste årene, har strandet.

Men forleden tok altså OPEC igjen 
sats og spredte det glade budskap ut 
over internasjonale finansavisers nettsi-
der. Parallelt med dette hadde mennes-
ker som ble presentert som eksperter 
på amerikansk politikk, skapt en slags 
trygghet rundt det faktum at nok en 
Clinton skulle styre den amerikanske 
skuta videre.

OLJEPRISEN STUPTE. I og for seg ikke 
en garanti for noe som helst, men like-
vel en slags forlengelse av et internasjo-
nalt samfunn vi hadde en begrunnet 
formening om hvordan vi ville se ut.

De amerikanske ekspertene bommet 
så det smalt, og dro denne gangen med 
seg oljeanalytikere, som hadde liten 
grunn til å forvente seg Donald Trump 
som ny amerikanske president.

Slike observasjoner er verdt å ta med 
seg videre når framtida skal bedømmes. 
Lærdommen av denne dramatisk feil-
aktige spådommen, bør gjøre oss mer 
enn varsomme i møte med mennesker 
som får betalt for å gi oss andre en øko-
nomisk retning å manøvrere etter.

Samme dag som Trump vant valget, 
stupte oljeprisen, før den igjen steg et-
ter at han hadde holdt sin første tale. 
Markedet, som det heter, lot seg opp-
siktsvekkende nok beroliges av at «til-
tredelsestalen» var fri for skjellsord. Så 
enkle mekanismer er det som styrer 
dette gigantiske markedet.

Men utviklingen i vår egen olje-
næring i nord, styres ikke av en enslig, 
politisk tale uten bannskap eller påstan-
der om korrupsjon hos motstanderen.

RETNINGSLØSE SIGNALER.Det er 
summen av retningsløse signaler som 
kan komme til å straffe oss som ikke 
hadde stemmerett ved det amerikanske 
valget.

Det er et vettskremt marked som 
flykter fra alt som smaker av risiko, når 
mannen som aldri skulle ha styrt Ame-
rika, overtar sjefsstolen. Han gjør det 
etter å ha truet med å fjerne det han kan 
av fri, internasjonal handel. Han gjør 
det etter å ha brukt valgkampen på å 
bygge verbale gjerder rundt USA, og 

lovet at proteksjonismen skal være na-
sjonens fremste kjennetegn.

Det er slike signaler som gjør at olje-
prisen, og dermed utsiktene til økt ut-
bygging av felt i nord, vil være like for-
utsigbar som en lottokupong i måne-
dene og årene som kommer. Et hvert 
regnestykke, enten det handler om felt 
utenfor Lofoten og Vesterålen eller det 
mer modne Johan Castberg i Barents-
havet, må regne inn en trumpfaktor 
som er ganske så umulig å beregne be-
tydningen av.

FARVEL TIL KLIMA. I tillegg, og det er 
minst like alvorlig, varsler Trumps 
presidentovertakelse er farvel til ameri-
kansk deltakelse i kampen mot klimaø-

deleggelsene. Trump mener klimakrisa 
er oppfunnet av kinesere som vil ame-
rikanerne ondt. Selv har han lovet å 
senke bensinprisene, i et land hvor det 
fra før av er nesten gratis å kjøre bil 
sammenlignet med Norge.

Det siste vil i prinsippet kunne øke 
etterspørselen etter fossilt brensel, men 
ikke nok til å stabilisere et marked. 
Først og fremst vil dette, og Trumps 
motstand mot andre klimaregulerende 
tiltak, gjøre den politiske debatten om 
olje vanskeligere.

For når begge våre mektige naboer 
kjører gassen i bånn, vil presset mot 
andre land, som Norge, øke.

NY FASE.Diskusjonen om hvilken 

oljeaktivitet vi skal ha i nord går med 
andre ord inn i en ny fase med Donald 
Trump som president.

En av amerikaekspertene som uttalte 
seg om Trumps valgseier sammenlig-
net det med Berlinmurens fall. En mer 
feilaktig illustrasjon er det vanskelig å 
tenke seg. Trumps valgseier er som om 
Berlinmuren skulle blitt gjenreist.

Og det lover ikke godt for den indu-
strielle utvikling i nord.

Arne O. Holm

Redaktør,
Highnorthnews.com

http://highnorthnews.com/


 

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

Snadd er et gasskondensatfelt med rundt 200 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. 
Utbyggingen av feltet er planlagt i to faser.

Første fase omfatter tre nye brønner som koples til Skarv sør brønnramme med planlagt 
gassproduksjon fra 2020.

Andre fase er foreløpig planlagt med tre brønner tilkoplet eksisterende brønnramme 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. 

Snadd-prosjektet er i rute

Skarvfeltet ligger 210 km fra Sandnessjøen hvor Aker BP har forsyningsbase og kontor for driftsstøtte. 
Helikopterbasen ligger i Brønnøysund. Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen 
leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. 30. september 2016 ble 100 prosent av eier-
skapet i BP Norge overført til Aker BP ASA. BP Norge vil operere som et selvstendig datterselskap av Aker BP 
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