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KL AR FOR
AVGANG
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Venstre
gir gass
Lofo
oten og Vesterålen forblir uåpnet fo
or leting til
2021. Men bortsett fra dette punktet er den nye
regjeringsplattformen preget av «full gass» i petropolitikken. Venstre stiller seg bak en tildeling av
nytt areal som savner sidestykke i den norske
petro-historien. Men dette sa ikke Venstre-folkene
et pip om under presentasjonen av regjeringens
politikk.
Venstre har gått med på formuleringer som «Legge
til rette fo
or lønnsom produksjon av olje og gass,
orutsigbare rammevilkår»,
blant annet gjennom fo
«Fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom
videre kartlegging av petroleumsressursene,
også i områder som ikke er åpnet for petroleumsøre dagens praksis med
virksomhet», og «Viderefø
jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi
næringen tilgang på nye letearealer», og «Legge
til rette fo
or å videreutvikle både olje- og gassvirksomheten og andre havnæringer». Regjeringserklæringen er full av velvilje.
TFO-runden 2017, TFO 2018, og 24. konsesjjonsrunde kommer i år. Det er riktig nok heftet noen
fo
orutsetninger om revisjon av fo
orvaltningsplaner
fø
ør 25. ordinære konsesjonsrunde blir lyst ut. Men
i sum har oljeministeren sendt et krafttfullt signal
ortsette
om at utviklingen av norsk sokkel skal fo
med uforminsket styrke. Og dette har Venstre
stilt seg bak. Regjeringens plattfo
orm viderefø
ører
symbolpolitikk rundt Lofo
oten, men Venstre er
garantist fo
or at et bredt flertall i Stortinget fortsatt
vil at Norge skal lete, finne, og utvinne nye oljeog gassreserver over det aller meste av den norske
or Nordland.
kontinentalsokkelen, inkludert utenfo
Utviklingen av offfsshoresektoren avhenger av leteresultater. De to siste sesongene i Barentshavet
har vært skuffe
fende. Fortsetter skufffe
elsene i år og
neste år, kommer presset mot Lofo
oten-områdene
når dagens store byggeprosjekter på sokkelen går
mot slutten, rundt 2020-2021. Letevirksomheten
utenfo
or Nordland øker i takt med det kraftige omslaget i offshorenæringens lønnsomhet. Noen av
leteprospektene kan omtrent sees fra land, eller
tett mot grensen fo
or de lukkede områdene vest
av Lofo
oten. Det meste handler om å finne mer
gass. Den nylagte rørledningen Polarled har mye
ledig kapasitet når Aasta Hansteen-feltet åpner til
høsten. Gassreservene hylles da også i regjeringsdokumentet fo
or å bidra til energiskifte i Europa.
Helt konkret bidrar norsk gass til at kullkraftverk
trappes ned i Storbritannia, og denne gassen
ko
ommer fra Norskehavet. Dette er reell miljøpolitikk.

(Animasjjon: Statoil)

ENDELIG KLAR: Første uken i april skal Aasta Hansteen-plattformen slepes ut på fe
eltet vest av Bodø.
Som fø
ørste medieorgan har HavPuls besøkt plattfo
ormen som klargjøres ved Stord.
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ROGNKJEKS: Henry Thomassen og Ecomarin Seafaarm bygger en hel verdikjede rundt biologisk avlusing
av laks.
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Vår visjon er «Den perfekte balanse».
Nova Sea skal med fokus på ffiiskevelfferd og bærekraftig drift optimalt utnytte
sin produksjonskapasitet.
Alle i og rundt Nova Sea skal ggjjenkjenne verdiene vi jobber etter:
regionalt eierskap, anerkjennelse og tillit.

www.novasea.no
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Jeg hadde selv vært på feltet den natten Utvik Senior forsvant, og som hun

Storstormen
ALDRI OPPKLART. For førti år siden,
17. februar 1978, smalt en av etterkrigstidens mest brutale og voldsomme
storstormer over det nordlige Norskehavet og Barentshavet. Utenfor Senja
forsvant garnbåten Utvik Senior med
ni mann om bord. Forliset ble symbolsaken for kystbefolkningens krav om
bedre sikkerhet til sjøs.
Utvik Seniors forlis ble aldri oppklart – til jeg i 1998, som redaktør for
NRK Brennpunkt, fikk en oppfordring
om å gjenoppta etterforskningen.
«Det var noe ved saken som traff en
dypere nerve,» skrev jeg siden.
«Ett eller annet sted i solar plexus
kjente jeg en sitrende uro. Et fartøy var
forsvunnet i natten. Ni mann var sporløst borte. Det var mange år siden jeg
hadde flyttet fra mitt barndomshjem på
Fuglenes i fangst- og fiskeribyen Hammerfest, ved bredden av det gåtefulle
arktiske havet. Men jo lenger borte jeg
var, desto mer levende sto det hvitmalte husbankhuset for meg med alle de
komplekse følelsene som fyller et barns
hjerte: lengsel, savn, redsel og raseri. I
mange år hadde jeg flyktet fra de vulkanske følelsene – inntil jeg innså at
mitt liv og min skjebne var uløselig
knyttet til det drama som oppveksten
representerte. Jeg var langsomt blitt
klar over hvor mye jeg hadde glemt.
Med intellektet forsto jeg selvsagt at
barndommens rike var en drøm. Det
man lengtet tilbake til, var en illusjon.
Det fantes ikke mer – bortsett fra i
underbevissthetens malstrøm, den
livets elv som driver oss fra krise til krise, fra konfrontasjon til konfrontasjon,
fra havari til havari. Man kunne som
meg være heldig og få hjelp å til å
plukke opp bitene slik at man kom seg
videre. Men jeg hadde fortsatt en
solstorm inne i meg, et smerteskrik. Jeg
fornemmet at det var skapt av redselen
for det ytterste arktiske mørket. Det
var et nifst sted, men det var dit jeg
ville. Det var der demonene bodde.»
ALLTID PÅ HAVET. Nordlyset var
blodrødt som følge av oksygen i atmosfæren da jeg kom til verden en kald
februardag i 1950. Det hjalp ikke min
mor, som led seg gjennom en lang og
smertefull fødsel. Jeg ble oppkalt etter
min far, men han var ikke tilstede. Han
var fiskevraker. Han var på havet med
ei av frakteskutene som pendlet med
tørrfisk og saltfisk mellom værene i
Finnmark og eksportbyene på Vestlandet. Mor var familiens dominerende
personlighet, intelligent og skarp som
et barberblad, dypt religiøs og full av
angst for en mann som nesten aldri var
hjemme. Hun vasket klær i en iskald

reportasje
.

Forfatteren og journalisten Alf R. Jacobsen (67) er født og oppvokst på Fuglenes i Hammerfest.

kjeller, kokte til en stor og krevende
husholdning, malte og tapetserte. Hun
var et arbeidsjern og holdt familien
sammen. Hun klaget aldri. Men tausheten kunne være monumental når vintermørket senket seg, stormkastene
fikk huset til å riste og far var ett eller
annet sted ute på det ville havet med ei
nedlastet skute. Det var den typen taushet som fylte alle rom og klebet seg til
veggene som gul frostrøyk. Mor røpet
aldri sin redsel. Hun sa aldri at hun
fryktet havet. Hun behøvde ikke å si
noe. Hun klirret med koppene i vasken
og nynnet sakte: Å salige stund uten
like, han lever, han lever ennu. Han
vandrer i seierens rike. Min sjel hvorfor
sørger da du?
Så var gleden og lettelsen desto
større hver gang lanternene dukket opp
i mørket, og fartøyet rundet moloen på
Fuglenes. Jeg var yngst og pleide å løpe
ham i møte. Han kom vandrende med
den grønne sjømannssekken over skulderen og vrakerfjøla under armen.
Hvor det hadde vært kaldt og stusslig,
ble det hygge og varme. Det ble fyrt
under den store kobberkjelen i badet.
Snart kunne hans lyse og vakre tenor
høres fra kjelleren:
Bort längtande vekhet ur sotiga bröst,
vik bekymmer ur snöhöljda bo.
Vi ha eld, vi ha kött, vi ha brännvin till
tröst,
här är helg, djupt i skogarnas ro.
FISKE OG FANGST. Far var en sterk og
utholdende kroppsarbeider med en alt-

SAMME DAG: Et av bildene artikkelforfatteren tok fra rorhustaket på loddesnurperen H. Østervold fr
ble noen bra bilder, men jeg skalv da jeg kom under dekk. Jeg var antakelig for ung og dum til å bli ski
oppslukende interesse for fiske og
fangst. Han kunne sløye og flekke fisk
time etter time, stående til knes i slog
og isvann. Han var en blodslitets mester, og han likte det. Han sang etterpå.
Men hjemme kunne han være fjern og
fraværende, lite interessert i det som
skjedde rundt ham. Han kunne sitere
Olav Duun og Leo Tolstoj. Men han
brydde seg ikke om sport. Hadde ikke
bil. Tok aldri ferie. Dyrket ingen hobbyer. Han levde og glødet for en ting,
det som skjedde på fiskefeltet og i pakkhusene. Han var samtidig merkelig
sammensatt, intellektuelt begavet, levende opptatt av bøker og litt av en
drømmer og dandy. Lørdag morgen
barberte han seg grundig, dynket seg
med Floid etterbarberingsvann og var
nøye med at slipset og den dobbeltspente dressen satt riktig. Han spaserte
til byen som en meget fin mann.
Meglerne fikk sine sluttsedler og
rapporter og gjorde opp regnskapene
med en solid dram. Det hendte at han
måtte støtte seg til gjerdet og mistet kalosjene på vei opp bakken. Mor gråt og
var rasende. I neven hadde han som regel en stor pose fra kolonialhandleren.
Han stoppet på veien og tok med seg –
ikke en, men ti bokser hermetisk fersken. Familien skulle ha dessert, og det
med fløte på. Det var en mann det var
lett å elske, og vi gjorde alt for å få hans

oppmerksomhet de gangene han var
hjemme. Det er likevel ikke de glade
stundene jeg husker best. Det er de
andre som har etset seg inn i erindringen: det fryktelige savnet når vinden ulte
rundt hushjørnene, snøen pisket mot
vindusrutene, og vi visste at far befant
seg ute på det store og mørke havet.
Det var min personlige ballast da jeg
begynte å arbeide med Utvik Senior.
Jeg hadde ikke mistet en far, men jeg
mente at jeg forsto litt av savnet. Jeg
hadde dessuten et annet personlig motiv. Jeg hadde selv vært på feltet den
natten Utvik Senior forsvant, og som
hundrevis av andre kjempet for å kontrollere redselen da storstormen slo til.
INTENS KULDE. Det var seint om kvelden 14. februar 1978 at jeg gikk ombord i loddesnurperen H. Østervold i
Hammerfest. Vinterens første storstorm hadde nettopp spaknet. Landsdelen var snødd ned. Jeg var ung journalist i min hjembys avis, Finnmark
Dagblad. Jeg skulle rapportere fra
fiskefeltet 150 nautiske mil nord av
Nordkapp der de første loddestimene
var registrert. Det ble en dramatisk tur
i kuling og sprengfrost.
«For hver kvartmil H. Østervold
trenger dypere inn i Barentshavet, blir
kulda mer gjennomtrengende. Mandagens storm har lagt seg like plutselig
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ndrevis av andre kjempet for å kontrollere redselen da stormen slo til.

FORLISTE: «Utvik Senior», fiskebåten som forliste ved Senja 17. februar 1978. Ni fiskere omkom.
FOTO: NTB

De som
omkom
Siste livstegn fra den 83 fots fiskebåten Utvik Senior ble hørt på
VHF litt etter klokken 21, fredag
17. februar 1978. Sammen med 12
andre var fartøyet i økende vind på
vei mot havn fra Stordjupta.
«De befant seg åtte mil av Oksen, og alt sto vel til om bord,» fortalte skipper Sigmund Fredriksen
fra Gryllefjord. «Det var mye sjø,
og de gikk med redusert fart.» Siden ble radioen taus. Båt og mannskap forsvant. Bare maltrakterte
vrakdeler ble funnet.
De som omkom: skipper og eier
Ola Abelsen, medeier Kurt Hay,
Jan Jakobsen, Ole Nikolaissen,
Sigbjørn Rubach, Arne Hoel, Mainar Mikalsen, Tor Arnfinn Hole
og Knut Ivar Fredriksen.

ra Hammerfest, 17. februar 1978: «Jeg husker at jeg klatret opp på det islagte rorhustaket, huket armen rundt et stag og lot kamera gå. Det
ikkelig redd».
FOTO: ALF REIDAR JACOBSEN
som den kom. Men vinden er stø fra
nord, og den har ennå isbrodden i seg.
Den kulda som får tauverk til å bli
hardt som stål, som gir dekk og skrog et
panser av is, som trenger gjennom de
tetteste klær og gjør arbeid på dekk til
en lidelse,» het det i den første meldingen jeg sendte inn over Vardø radio 16.
februar.
Temperaturen var ekstraordinær på
Bananbanken, tjue iskalde minusgrader. Selv de mest garvede av fiskerne
hadde ikke opplevd maken. Frosten
gjorde det umulig å fiske.
Fredag 17. februar – den dagen
Utvik Senior gikk ut - rapporterte jeg:
«Som spøkelsesskip har ringnotsnurperne krysset fram og tilbake det
siste døgnet. Bare lanterner og rorhus
er synlige over et bølgende teppe av
frostrøyk her ute midtveis mellom
Finnmarkskysten og isbarrieren. Sprengfrosten tvinger fiskerne til å holde
seg i ro. I 20 minusgrader er ringnotfiske et sjansespill, mer risikobetont enn
ellers. Is gjør tauverk til stål, dekk til
speilblank skøyteis. Lite skal til før nota
blir revet i stumper og stykker.»
STORMEN SLÅR TIL. Samme dag slo
stormen til uten varsel, den samme
stormen som meteorologene i Tromsø
varslet klokken halv fem, og som fikk
Utvik Senior og de andre skøytene til å

forlate Stordjupta. Ringnotsnurperen
H. Østervold var en stor og kraftig båt,
192 fot. I de svære sjøene ble den likevel kastet rundt som et eggeskall.
Jeg husker at jeg klatret opp på det
islagte rorhustaket, huket armen rundt
et stag og lot kamera gå. Det ble noen
bra bilder, men jeg skalv da jeg kom
under dekk. Jeg var antakelig for ung
og dum til å bli skikkelig redd.
«Jeg stemplet meg mot skottet. Så
tårn, nei, pyramider av sjø reise seg av
havet og rase sammen over baugen. Et
regn av hav himmelhøyt over rigg og
rorhustak, styrtsjøer av frådende vann
over skrog og dekk.»
Da vinden spaknet lørdag, kom
fisket i gang. Men vi fikk nye problemer. Den ene asdicen ble ødelagt, det
oppsto lekkasje i fiskepumpa, finmasket
not viklet seg inn i propellen. Turen
var ødelagt. Med bare tre tusen hektoliter lodde i tankene, haltet snurperen
mot land for halv fart. Ett eller annet
sted utenfor Nordkapp skjedde det.
«Jeg står i lugaren, på vei ut av kjeledressen. Da treffes båten av en kjempehånd, et slag som ville ha felt den største tungvektsmester. Skuta legges skinnflat på havet, brottsjøen behandler
780 tonn stål som leketøy. Jeg havner i
skottet med et brak, stoler og bord
suser over messedørken. I byssa knuses
kopper som ved en eksplosjon i en stei-

ntøysfabrikk. En mann seiler tvers
gjennom rorhuset, finner seg selv igjen
i borteste krok. Sånn skjer det, tenker
du, i de sekundene det tar før hun retter seg opp. Du er hjelpeløs mot kreftene, raseriet i brottsjøene. Sjansen til å
reagere er lik null om havet tvinger
skroget hele veien rundt. Denne gangen tar det bare sekunder, så er H.
Østervold igjen på talefot med bølgene.
Vi slingrer videre mot kysten for halv
fart. I byssa samler kokken potteskår.»
Jeg gikk på land i snøvær i Båtsfjord
mandag 20. februar. Jeg hadde fulgt
nyhetene om Utvik Seniors forlis på
radioen. Jeg hadde kjent dødsangsten
da H. Østervold holdt på å kantre utenfor Nordkapp. Jeg sa det ikke høyt,
men jeg tenkte: det kunne ha vært oss.
FIRE ÅRS LETING. Mer enn 20 år var
gått etter storstormen da letingen etter
Utvik Senior ble gjenopptatt. Restene
av skroget, som drev på land etter forliset, hadde vært smadret. Tidligere
eksperter hevdet at det skyldtes «feilnavigering»; hun var grunnstøtt og
blitt knust mot klippene i den lumske
fallgarden utenfor Senja. I så fall ville
vrakets tyngste gjenstand – hovedmotoren på 15 tonn – være å finne på
havbunnen, kloss til land.
Men fiskeskipperne var førsteklasses
navigatører og kjente farvannet som sin

egen bukselomme. Vi forfulgte derfor
andre hypoteser og undersøkte med
sonar og miniubåt alternative kurslinjer
langt fra land i et 60 kvadratkilometer
stort leteområde. Mange tilbakeslag
fulgte. Vi brukte fire år før oppgaven
ble løst – med full støtte av NRK og
faktasjef Oddbjørg Aasen Bjørndal,
som ikke lot seg skremme av regninger
som vokste til flere hundre tusen. Om
hun lå søvnløs, sa hun det ikke høyt. Jeg
fikk frie hender til å fortsette – i allmennkringkastingens beste tradisjon.
Etter fem mislykte forsøk skjedde
gjennombruddet i april 2002 – takket
være bistand fra FFIs undervannsavdeling i Horten, kommandørkaptein Marcus Osen og Generalinspektøren for
Sjøforsvaret, som stilte dykkerfartøyet
KNM Tyr til vår disposisjon under
kommando av kapteinløytnant Arne
Nagell Dahl jr og hans glimrende
mannskap. Utvik Seniors hovedmotor
ble funnet på 36 meters dyp, fem kilometer fra nærmeste land. Fiskefartøyet
hadde ikke gått i fallgarden. Det var
blitt knust på åpent hav.
RESTEN ER HISTORIE. En ny granskingskommisjon samlet seg om en kollisjon med et ukjent fartøy som forklaring på forliset. De etterlatte fikk fem
millioner kroner i erstatning og fiskerettighetene tilbake. På basis av rettighetene er et nytt fiskefartøy bygd. Det
vil i løpet av året gjenoppta virksomheten som tragisk ble avbrutt i 1978.
Savnet vil alltid være der. Men sårene fra en hard og ubarmhjertig tid vil
langsomt kunne leges.
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TEMA: AASTA HANSTEEN

FAKTA
Dette er Aasta Hansteen
■ Gass og kondensatfelt vest av Bodø, 51
milliarder kubikkmeter utvinnbare reserver i første fase av utbyggingen.
■ Havdypet på feltet er rundt 1.300 meter, og feltsenteret vil ligge rundt 300
kilometer fra land.
■ 38 milliarder kroner investert i plattform, boring, og subsea-utstyr. 6-7 milliarder kroner investert i den 482 kilometer
lange rørledningen Polarled fra feltet til
landterminal i Aukra utenfor Molde.
■ Lisenspartnere: Statoil, operatør (51
pst), Wintershall (24), OMV (15), ConocoPhillips (10)

GIGANTEN: Aasta Hansteen-plattformen er på høyde med Eiffeltårnet i Paris, målt
fra topp til bunn.
ILLUSTRASJON: STATOIL

Han var med på å åpne de første
brønnene på Statfjord for 40 år
siden. De siste sju har han hatt
ansvaret for ett av landets største industriprosjekt dette tiåret,
Aasta Hansteen. Nå er Torolf
Christensen snart i mål.

Klar til å
kaste loss
40 ÅR. Som fersk sivilingeniør fra kull
nummer to på det nyetablerte «petroleumsfag» på NTH i 1978, kunne
unge Christensen velge og vrake i jobber. Oljeselskapene skrek etter kompetent arbeidskraft i boomen etter de
første store funnene av olje og gass i
Nordsjøen.
Valget falt på Mobil, og Torolf
Christensen fikk sin første «tur» til
Statfjord i 1979, der han deltok i åpningen av de første brønnene på det
eventyrlig produktive oljefeltet.
UTVIKLING. De siste sju årene har det
meste handlet om utviklingen av Aasta
Hansteen, der Christensen har hatt et
overordnet prosjektansvar for en investering til nærmere 38 milliarder kroner. Den 482 kilometer lange rørledningen Polarled til 6-7 milliarder kroner kommer i tillegg.
– Vi nærmer oss rundt 90 prosent
ferdig. Boringen utgjør rundt halvparten av de siste ti prosentene, forteller

Boringen utgjør rundt halvparten av de siste ti
prosentene.
Christensen, da vi besøkte plattformen
utenfor Stord i slutten av januar.
Det vil si at de siste ukene brukes til
å ferdigstille systemer og utstyrspakker, og la mannskapet komme inn i
systemer og rutiner om bord. Plattformen er i praksis ferdig bygd.
Når dette leses skal det meste være
klart til å kaste loss for slepet nordover
til det værharde havområdet 300 kilometer vest for Bodø. Kommer det et
gunstig værvindu over ei ukes tid, skal
slepet etter planen gå fra Stord rundt
1. april.
Fortsetter på side 10-11 ➤➤➤

PÅ TOPPEN:Torolf Christensen, prosjektdirektør for Aasta Hansteen.
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Slik foregikk sammenkob
1. ANKOMST: Skroget til Aasta Hansteen-plattformen ankom Stord fra verftet i SørKorea i midten av juni i fjor.

2. NEDSENKET: Skroget ble vendt og senket ned i sjøen utenfor Kværner Stord i
påvente av plattformdekkets ankomst.

5. TRANSPORT: Dekket fraktet fra Ølensvåg til Stord på de to lekterne gjennom
snøværet en natt i desember.

6. FØRSTE MØTE: De to lekterne flyter dekket inn over det nedsenkede skroget,
som så flytes opp for å overta vekten av dekkskonstruksjonen.

8. FERDIG: Vinterlys over verdens største offshoreplattform i sitt slag.

NR 1 – 2018

HAVPULS

9

blingen av skrog og dekk
3. ANKOMST: Plattformdekket ankom Westcon i Ølen torsdag 30. november 2017
på ryggen av tungløftefartøyet White Marlin.

4. AVLASTING:Ved kai i Ølensvåg ventet en lekter, en annen la seg på utsiden, og
sammen overtok de vekten av plattformdekket. White Marlin (i midten) ble ballastert ned slik at skipet kunne flyte unna.

7. KOBLES FRA: Lekterne ble koblet fra når dekket hvilte på toppen av skroget.

ALLE FOTO: JAN ARNE WOLD, OLAF NAGELHUS, ESPEN RØNNEVIK, EVA SLEIRE, STATOIL

9. KLARGJØRING: Den siste klargjøringen foregår ved Kværner Stord fram til planlagt uttauing rundt 1. april.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
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DETALJER: Forpleiningsleder Nils Arve Broshaug med dusjforhenget på lugarene,
som ikke skal levne noen tvil om hvor plattformen befinner seg på norgeskartet.

NØDHAVN: Helikopterlandingsplassen er dimensjonert for de nye sivile redningshelikoptrene, og har ekstra drivstofflager hvis behov skulle oppstå under aksjoner
langt fra land.

MØTEPLASS II: Området rundt kaffemaskinen er et annet naturlig treffsted.

SYKESTUA: Sykepleier og HMS-leder Anne Kristina Åvik Larsen fra Mandal har offshore-erfaring fra b
fraktes ut med helikopter.

Dette er den mest sofistiker
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA SIDE 6-7

INNSPURT. Da vi var om bord på den
sammenkoblede plattformen, som
første medieorgan, hersket hektisk
aktivitet med rundt 300 personer i
sving på daglig basis fra tallrike leverandører.
Trimrommet er midlertidig omgjort
til kontor med flere titalls PC-er.

Messa serverer ikke engang kaffe.
Men dette er bagateller. Anlegget
har i virkeligheten vært ferdig i månedsvis. Prosessanlegget ble uvanlig
nok trykksatt på verftet i Sør-Korea,
før avgang til Norge.
Straks dekket ble koblet sammen
med skroget på fjorden utenfor Kværner Stord, ble strømmen i «topsiden»
slått på, og plattformen lyste som et
Soria Moria i desembermørket.

DETALJER. Forpleiningsleder Nils
Arve Broshaug var vår guide fra topp til
bunn på nybygget. Han kunne vise
fram et boligkvarter der det er lagt stor
vekt på detaljene. Broshaug kan forteller at en plattform som heter Aasta
Hansteen må legge vekt på kvinnelige
verdier, også i den estetiske utformingen.
– Det er kjøpt inn kunst av kvinnelige utøvere fra steder der Statoil har

organisasjon.
Broshaug forteller at en fargekonsulent fra Nederland reiste til Svolvær for
å studere fargevalget på den lokale bebyggelsen. Og ganske riktig – vi finner
igjen okergult, rødt, og grønt – typiske
farger på trehus i nord.
– Dette er den mest sofistikerte installasjonen Statoil har, sier Broshaug.
Folk vi møtte legger ikke skjul på at
omtanken for detaljer i interiøret til-
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FILM OG MØTE: Kinosalen kan fungere som konferanserom med videooverføring.

MØTEPLASS I: En av mange møteplasser i fellesarealene på dekk 5.

blant annet Snorre A. Hun har hjelpemidler til å stabilisere alvorlig syke pasienter til de kan

LUGARENE: Boligkvarteret er lyddempet, og inndelt i seksjoner oppkalt etter årstidene.

rte installasjonen Statoil har.
hører en tid da oljeprisen var 120 dollar.
MØTEPLASSER. På Dekk 5 finner vi
avdelinger for helse og velvære. Et
romslig trimrom, en kinosal som også
fungerer som konferanserom for videomøter i større forsamlinger. Et eget
musikkrom. Og, ja - røykerom - plassert bak to dører fra messa. Romløsningene i fellesarealene er utformet med

tanke på at miljøet om bord skal være
mest mulig åpent og inkluderende. Det
er lagt inn sittegrupper og sofahjørner
rundt omkring.
Sykestua er utrustet til å drive stabiliserende akutt-tiltak for pasienter
med en rekke tilstander, inntil de kan
flys ut til sykehus.
Aasta Hansteen er bygd med 98
lugarer, hvorav de aller fleste er singel.
Standard vaktlag om bord vil likevel

ikke telle mer enn 25-30 personer fra
Statoil, i tillegg til folk i service og forpleining. Den ekstra lugarkapasiteten
er beregnet på perioder med prosjekter
og vedlikeholdsperioder, som involverer leverandørbedrifter.
NØDHAVN. Tatt i betraktning at plattformen skal ligge i et tungt trafikkert
havområde, og vil ha en relativt mer
stabil helikopterlandingsplass enn på

flytende produksjonsskip, blir Aasta
Hansteen satt opp med ekstra drivstoffkapasitet i tilfelle sivile redningshelikoptre trenger påfyll under aksjoner
langt fra land.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤
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TEMA: AASTA HANSTEEN

OVERSIKT: Kontrollrommet på Aasta Hansteen skal gi operatørene full oversikt over alt som skjer på plattformen. Den samme informasjonen er samtidig tilgjengelig for landorganisasjonen
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

INFORMASJON: Årets buzz-ord i offshorenæringen er «digitalisering».
På Aasta Hansteen betyr dette at det
aller meste av tekniske installasjoner
om bord blir overvåket, og data blir
samlet og lest, både om bord og i driftsorganisasjonen i Harstad, gjennom
bruk av såkalt «Digital Twin».
Man tar også i bruk Virtual Reality
(VR) og tredimensjonale modeller for å
sikre planmessig vedlikehold og god utnyttelse av kapasitet og kompetanse.
Mannskapet vil bli utstyrt med et
håndholdt måleapparat som kan kobles
til utstyret ombord for å lese av status.
Hele plattformen dekkes av trådløst internett.
Kontrollrommet på Aasta Hansteen
preges av en enorm vegg-til-vegg
skjerm der alt fra overvåkningskamera
til tekniske tegninger kan projiseres
opp foran plattformledelsen.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤

STRØMFORSYNING: Bjørn-Inge Haave fra ABB jobber med systemene i kontrollrommet som styrer kraftproduksjonen ombord. Plattformen har ett gassfyrt hovedaggregat som leverer 20 megawatt strøm, sammen med mindre dieseldrevne generatorer som backup.

HAVPULS
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n i Harstad.

JOBBER SAMMEN: Kontorarealene ombord legger opp til sømløs flyt av informasjon mellom Statoils egne ansatte og leverandører som er ombord til enhver tid.

SAMLER INFORMASJON: Prosessanlegget har en rekke målepunkter der informasjon samles inn digitalt.
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TEMA: AASTA HANSTEEN

ALLSIDIG: Karina Martinsen er servicemedarbeider om bord, med oppgaver knyttet til både forpleining og ekspedisjon av helikopter. Hun har dype familierøtter i
Alstahaug, en far som bor i Leirfjord, og bor selv i Sømna sør for Brønnøysund.

STYRER PRODUKSJONEN: Prosessoperatør Catrin Otterlei Olsen, er bosatt i
Dunderlandsdalen i Rana, her med et kontrollratt på røret der gassen skal komme
inn på plattformen. Hun er gift med Ken-Roger Olsen, som jobber på Skarv.
SJEF OM BORD: Plattformsjef Jørn Elvebakk fra Narvik viser rundt i prosessanlegget.
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

FOLK. Mannskapet på Aasta Hansteen
er «multi-skill», som betyr at de utfører flere oppgaver ombord. Og interessen for å jobbe så langt der ute i de tøffeste havområdene på norsk sokkel virker å ha vært upåklagelig. For eksempel
fikk Statoil 90 søkere til jobbene i forpleiningen. De som ble ansatt har en
snittalder på 53 år.
I prosjektledelsen er man litt forbløffet at så mange med lang fartstid i
Statoil, og som har hatt behagelig reisevei til jobb fra etablert bosted på
Vestlandet (nær Sola og Flesland) har
søkt om å jobbe på en installasjon som

vil gi en langt mer tidkrevende og
komplisert reisevei med helikopter ut
fra Brønnøysund.
– Folk viser interesse for å være med
på å gjøre noe helt nytt på norsk sokkel,
bryte barrierer, flytte noen grenser.
Det er i alle fall hypotesen til Nils Arve
Broshaug.
■ I perioden rundt oppstart har Aasta
Hansteen 15 nordlendinger som skal
jobbe offshore (definert som bosatt i de
tre nordligste fylkene). Ytterligere 35
nordlendinger jobber i land.
INNKJØP. Vi har bedt Statoil undersøke hvilke typer varer og tjenester som
kommer fra leverandører i NordNorge, foruten basetjenestene fra

Sandnessjøen og Brønnøysund.
■ «First fill» handler om innkjøp av alt
fra kopper og kar til skjøteledninger,
handlekurver til rundt 30 millioner
kroner.
– Mye av dette utstyret er kjøpt lokalt i Harstad og på Helgeland. Totalt,
per desember, var rundt en tredel
handlet lokalt, 11 millioner, opplyser
kommunikasjonsleder Anne-Mette
Fjærli hos Statoil i Harstad.
Et eksempel på følger av lokale innkjøp er Apotek1, som vurderte å legge
ned filialen i Brønnøysund.
– Men etter å ha utfordret dem og
kontraktavdelingen i Statoil, ble det
enighet om å gjenåpne filialen som per-

manent utleveringssted, forteller Fjærli.
■ Teknor i Kilbotn utenfor Harstad
har levert en del innenfor elektro og
automasjon.
■ Tess og Tools (Sandnessjøen og
Bodø) har begge rammeavtaler med lokale filialer på leveranser av verktøy.
■ Svetek i Sandnessjøen har produsert
en del utstyr.
■ Leverandører Statoil benytter: Norrøna Harstad, NB Engros, Erling
Haug, Sound1, AEO, Momek, G. Haugen, Modex, Helgandsbase, Asco, Manoda, Industri og Anlegg.
■ Kræmer Maritim i Tromsø har ram-
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meavtale med Statoil om leveranser av
proviant til alle Statoil-installasjoner på
hele norsk sokkel. Kræmer tar ut ferskvarer i Sandnesjøen via blant andre
Bama og Tine. Sammenstilling og pakking i Sandnessjøen utføres av Ivo AS
på basen i Sandnessjøen.
■ Rammeavtaler med Teknor, BM
Elektro, Tess – Sandnessjøen, Tools –
Bodø, Kræmer Maritim – Tromsø,
Norrøna – Harstad, Certex/Erling
Haug – Harstad, Helgeland Industrier
(HIAS) i Sandnessjøen tar seg av vaskeritjenester.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤

TESTING: Kontrollutstyret som
skal settes ned i
havbunnsrammene på Aasta
Hansteen-feltet
gjennomgår en
siste kontroll i
subsea-anlegget på Horvnes i
Sandnessjøen.
FOTO:
FREDRIK
NORDNES

15

16

NR 1 - 2018

HAVPULS

TEMA: AASTA HANSTEEN

MYE Å LETE PÅ: Kartet er et eksempel på hvordan Statoil vurderer prospektiviteten i nærområdet til feltsenteret Aasta Hansteen, der gule felt er mulige – så langt ikke påviste gassforekomster.

Reportasje
.

Tekst og foto: Morten Hofstad

➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

UNIKT. Aasta Hansteen representerer
mye «først» og «størst». Spar-konstruksjonen er i seg selv en «første» på
norsk sokkel, og er samtidig «størst» i
sitt slag i verden.
De gassførende rørene (risers) fra
dypet 1.300 meter der nede opp til
plattformen, er laget av «vanlige» stålrør, et konsept som ikke har vært gjort
før, og dermed krevde kvalifisering.
Oppankringssystemet måtte også utvikles spesielt for Aasta Hansteen. Valget falt på enorme fibertau, som skal
være de største og sterkeste som er laget. Flere kilometer lange kjettinger
ville blitt så tunge at de hadde blitt helt
uhåndterlige. Dessuten er noen av løsningene for subsea-utstyret på havbunnen «først», i alle fall på norsk sokkel.
– Dette er et konseptvalg utenom

MEGA-RØR: Aasta Hansteen og rørledningen Polarled kan åpne for flere feltutbygILLUSTRASJON: STATOIL
ginger langs røret.

KREVENDE BESLUTNING:Torolf Christensen forteller o

det vanlige på norsk sokkel. Vi måtte
gjennom et ukjent landskap før valg av
tekniske løsninger ble tatt, forteller
Christensen.
– Hva er din erfaring med dette prosjektet av å bygge i utlandet, sammenlignet
med her hjemme?
– Kvalitetsmessig vil det kreves tett
oppfølging fra vår side, uansett hvor vi
bygger. I Norge erfarer vi at leverandørene kjenner standardene i Norsok
bedre. Men alle har sine styrker og
svakheter. Den største utfordringen
med å bygge i Sør-Korea har vært den
geografiske avstanden, sammen med

Aasta Hansteen-prosjektet og rørledningen ikke først og fremst er ei gullgruve i første fase. Investeringsbeslutningen ble tatt i visshet om at påviste
gassreserver så langt bare er nok til vel
fire fem år med full produksjon – hvis
vi inkluderer med utbyggingen av satellitten Snefrid Nord. Total
produksjonsvarighet på eksisterende
reserver er rundt ti år. Til sammenligning er plattformen bygd for å vare i 30
år.
– I investeringsbeslutningen lå det at
prosjektet måtte være lønnsomt i seg
selv. Men det lå en stor grad av strate-

kulturelle forskjeller.
– Har dere måttet bruke større ressurser
på prosjektledelse i Sør-Korea, enn tilfellet
ville vært i Norge?
– Ja, noe mer. Men så er også prisnivået forskjellig. Det blir til slutt en
kost-nytte vurdering. HMS-statistikken har vist veldig liten forskjell fra
Norge eller Europa for øvrig.
Statoil legger til grunn at Aasta
Hansteen-prosjektet har hatt «en reell
hendelse» på verftet i byggefasen.
STRATEGISK BESLUTNING.
Statoil-folk har ikke lagt skjul på at

Det handler om å utvide nors
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m hvordan man tar store investeringsbeslutninger til tross for ukjente innsatsfaktorer.
giske hensyn i beslutningen om å gå i
gang. Det handler om å utvide norsk
sokkel til en ny gassprovins, noe som
for så vidt er bekreftet av senere boring,
sier Christensen.
– Hvordan veier man risiko når man
vurderer en investering til 45 milliarder
kroner, før langsiktige gassreserver faktisk
er påvist med boring?
– Man vurderer potensialet, og gjør
en kalkulasjon rundt det. Det er en risikobasert beslutning, som hører med til
en strategisk beslutning, sier Christensen.

ØKONOMI. Anlegget er planlagt for å
produsere og eksportere rundt 23 millioner kubikkmeter gass, hver dag, i tillegg til noe kondensat til lagertanker
om bord før eksport med tankskip.
Med gasspriser rundt to kroner per
kubikkmeter, behøver ikke Statoil være
bekymret for at investeringen ikke skal
betale seg. På full kapasitet skal plattformen produsere gass for rundt 50
millioner kroner i døgnet.
Gitt rundt 95 prosent oppetid i løpet
av et år, bør plattformen produsere gass
tilsvarende investeringskostnaden på
38 milliarder kroner (for plattform, bo-

ring, og subsea-anlegg) i løpet av de
første to-tre år i drift.
Utfordringen blir å holde plattformen gående i de tre tiårene den er designet for å være i drift. Da må det påvises mer gass, mye mer gass.
LETING. Hvorvidt det nordlige Norskehavet faktisk er en ny gassprovins
med lang tidshorisont vil være hovedfokus for de leteoperasjoner som er under
planlegging, for allerede etter fire år vil
produksjonen fra første fase av Aasta
Hansteen-utbyggingen begynne å falle.
– Det er bra at flere aktører er på

hugget, OMV og Wintershall spesielt,
sier Christensen om de østerrikske og
tyske gass-gigantene som også er medeiere i Aasta Hansteen-prosjektet.
– Når flere aktører er på banen vil
man kunne dekke et større areal og antall prospekter, for å få et bedre bilde av
området, sier prosjektdirektør Torolf
Christensen.
Morten Hofstad

sk sokkel til en ny gassprovins.
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OPTIMISME: Daglig leder Stig-Helge Lilleholt sier han er veldig optimistisk med
tanke på framtiden i offshoreindustrien. På veggen bak henger fire splitter nye sertifikater bedriften har tatt mens aktiviteten har vært lav.

TEGNINGER: Fra venstre: sveiser Håkon Andersen Falch, verneombud Stig Henning Olsen og produksjonsleder Karl Magne Andersen.

Siden 1990 har SveTek i Sandnessjøen klort seg
fast i et marked med store svingninger. Det har
satt fart på kreativiteten.

I medgang
og motgang
KLORTE SEG FAST. – Men det har ikke
vært enkelt i det hele tatt, medgir daglig leder Stig-Helge Lilleholt.
Sandnessjø-bedriften oppsto i kjølvannet av konkursen i Nord Offshore
på slutten av 80-tallet. 300-400 mann
jobbet der på det meste, og Helge Lilleholt, Stig-Helge Lilleholts far, var
sveiseingeniør. Mens de aller fleste
søkte sørover for nytt arbeid, besluttet
Helge Lilleholt å bite seg fast på Helgeland og starte for seg selv.
Først etablerte han enkeltmannsforetaket Sveiseteknologiservice i 1988.
Hovedjobben var å utdanne fagarbeidere, og de kjørte kurs i hele landet. Så
startet han SveTek og kjøpte verkstedet
på strendene i Sandnessjøen, der bedriften fortsatt har hovedkontor.
De siktet seg fortsatt inn på offshorenæringa, og bare et par år etter oppstart, begynte SveTek å sende folk på
installasjoner i nordsjøen.
– Samtidig kjøpte vi oss inn i Unifab
som besto av en samling nordnorske
bedrifter. De frontet bedriftene utad,
og med det hadde vi egentlig folk over
hele Nordsjøen, forteller Stig Helge
Lilleholt.
Stig-Helge Lilleholt overtok som
daglig leder i SveTek i 2007, men faren
Helge er fortsatt inne i enkelte prosjekt
de arbeider med.
STRATEGISKE VALG. SveTek har opp
gjennom årene vært nøye med å ta strategiske valg for å posisjonere seg for
oppdrag.

– Vi visste jo at Norne skulle komme
i drift og at olje og gass-eventyret skulle
flytte seg nordover. Mens Norneskipet
lå på Stord, jobbet vi et år med klargjøringen. Da skipet ble satt i drift hadde
vi folk med erfaring og som var kjent
ombord. Etterpå fikk vi kontrakt og
hadde folk mer eller mindre kontinuerlig på Norne de første årene det var i
drift.
Senere kom også oppdrag på rigger i
Barentshavet og oppdrag i britisk sektor.
– Vi har hatt folk ute på rigg mer eller mindre kontinuerlig fram til i dag,
sier han.
De strategiske valgene fortsatt i forkant av at Skarv skulle realiseres.
– Da prioriterte vi å arbeide på BPprosjekter og hadde mye aktivitet på
deres installasjoner. Da Skarv kom
hadde vi gjort oss kjent med deres systemer.
TÆRING ETTER NÆRING. Nedturen i
oljeindustrien har vært en stor utfordring for SveTek, men de har likevel
klart å klore seg fast.
– Hvordan har dere klart å holde bedriften på beina disse årene?
– Det handler om å sette tæring etter
næring, men det er klart at det har vært
tunge perioder, spesielt de siste årene.
Nå er vi veldig optimistiske med tanke
på det som skjer rundt Aasta Hansteen.
Men det var veldig bra at det skjedde
noe nå, sier han og roser arbeidstakerne.

– Vi har og har hatt veldig dyktige
og stabile medarbeidere. Vi har satset
på kompetanse, og prøver å ha så høyt
nivå som mulig på folkene.
Han har tro på at det etter hvert vil
bli utlyst mange oppdrag i forbindelse
med driften på Aasta Hansteen-feltet
og med Aker BPs virksomhet. I tillegg
har SveTek følere ute og leter etter
jobbene.
– Ja, vi er i dialog med flere selskaper
nå, og i løpet av vinteren tror jeg flere
ting skal være på plass, smiler han.
Optimisme i olje- og gassindustrien
har allerede gitt lokale utslag.
– Vi er kjempeglade for at Aker
Solutions, som er en kjempegod samarbeidspartner, har fått så mange oppdrag framover. Det jobbes kjempegodt
hos Slipen også og vi ser at aktiviteten
på Helgelandsbase øker.
SveTek har vært inne på eiersida i
Helgelandsbase siden 1997, sammen
med CCB, Helgeland Invest og Boreal.
NYE VEIER. For å holde bedriften på
beina, har SveTek stadig vært kreative
for å finne flere bein å stå på. Med lavkonjunktur i oljenæringa, har de skaffet
seg en rekke sertifikater og kvalifiseringer (se egen sak). Bedriften satser
også på opplæring.
– Vi har en egen kursavdeling. Det
startet med sertifiseringskurs i sveising,
men så utvidet vi konseptet til å gjelde
offshorerelaterte kurs, boltetrekking,
rigging og stilas. Fordelen er at vi visste
hva markedet hadde behov for. Der-

NORNE-JOBB: Håkon Andersen Falch i full gang med å t
med kunne vi skreddersy gode opplegg
for det industrien trengte. Men dette
markedet stoppet også opp da oljekrisen kom. Men nå tar det seg opp igjen
og vi planlegger nye kurs med
boltetrekking og stilas.
Kursene har både rettet seg inn mot
fagarbeidere og som voksenopplæring,
såkalte amokurs.
– Vi kjører amokurs når det er behov
for det. Men mye av kursene vi lager, er
det industrien som sier at de har behov
for.
John H. Ulvøy
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VETERAN: Jarle Sletvik i full gang med rørarbeid i rustfritt stål på verkstedet til SveTek.

LANDGANG: Produksjonen på SveTek spenner fra stål og aluminiumskonstruksjoner, til plastsveising som bedriften nylig ble sertifisert for.

igsveise på en rørspool som skal ut til Norneskipet.

Har brukt lavperiode til å satse på kompetanse
LØFT. Mens oppdragsmengden har
vært liten, har SveTek fokusert på
kompetanseløft og å finne arbeid innenfor andre felt enn det de vanligvis
driver med. Det har ført til at bedriften er sertifisert til å drive med sveising av plast.
– Det er noe vi ikke har jobbet med
før. Det er rettet inn mot oppdrettsnæringa, der det finnes stort potensiale for oppdrag, sier Lilleholt.

FIRE SERTIFIKATER. I 2016 ble SveTek godkjent og sertifisert etter «ISO
9001» som er den internasjonale standarden for kvalitetsledelse.
Like før jul ble bedriften ytterligere
sertifisert innenfor metallsveising og
plast, som er to forskjellige godkjenninger.
I tillegg er bedriften sertifisert for
arbeid med lastebærende komponenter, noe som gjør at bedriften kan sette

det europeiske CE-merket på produktene de lager.
HØYT NIVÅ. – Det har vært viktig å få
på plass disse godkjenningene. De bekrefter at vi holder et høyt nivå på arbeidet vi gjør, sier Lilleholt.
Han peker på at oljebransjen stiller
strenge krav til kvalitet og HMS.
– De siste par årene har det gått
mye ressurser og kapital til denne

kompetansehevingen. Vi har hatt også
hatt god hjelp fra Innovasjon Norge
til dette. Men skal vi konkurrere om
direktekontrakter, er vi nødt til å gjøre
en slik satsing. Det er en måte å
komme seg høyere opp på næringskjeden, fastslår Lilleholt.
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– Vi skal sette Sand
HERLIG PÅ HAVNA: Humøret er på topp hos skaperne av Havnafestivalen, som lover at 2018-utgaven skal bli legendarisk.
F.v. Morten Johansen, Raymond Værnes og Harald Carlsen.

I alle år drømte barndomskameratene om å
skape sin egen musikkfestival i Sandnessjøen. Nå er de klare for versjon to av Havna.
AV: RUNE NILSEN
– Egentlig er det hele litt uvirkelig. Men responsen ute hos publikum har vært
overvveldende sier Raymond Værnes (41), Morten Johansen (41) og Harald
Carlsen (39).
Musikalske ekko
Allerede som 13-åringer startet Morten og Harald sine DJ-karrierer, med Kim
Carnes, Phil Collins, The Police, Michael Jackson, Culture Club og FR David snurrende på platespillerne.

support og – etter hvert – inndriving av utestående fordringer.
Spol frem til september 2016 i Sandnessjøen. Det er VM i krabbefiske. Morten og
Raymond tar den endelige beslutningen:
¬– Vi må gjøre ord til handling.
Knallhard jobbing
De fikk med seg Harald Carlsen og 8. desember 2016 er det ingen vei tilbake.
Selskapet Havnafestivalen er stiftet og så kommer det åtte måneder med jobbing
– natt og dag.
I arbeidet med å skape Havnafestivalen pendlet Raymond mellom Oslo og
Sandnessjøen utallige ganger. Som da han tok toget til Oslo for å rekke et viktig
mø
øtte, bare for å få følgende beskjed da han kom frem:

Og Raymond?
– Jeg var han som dukket opp på festene.
Og det var her, mens ”Karma Chameleon” vibrerte i hallene på Slipen, at
drømmen vokste frem. De tre guttene ville skape noe eget. Det var mens ”Every
Breath You Take” slo kollbøtte inne i Stamneshallen at lidenskapen vokste. Det
skulle bare ta litt over 30 år.
De som ville hjem
For guttene ble menn, de ble spredt for alle vinder.. Men hele tiden holdt de kontakten. De reiste ut, men hadde et brennende ønske om å vende hjem til byen
under De syv søstre.
Morten drev Arctic Event i Tromsø før han solgte ut og flyttet til Træna. Harald var
innom Tromsø, Trondheim og Mosjøen før han kom hjem til en jobb hos Serit IT
Partner Helgeland.
Og Raymond?
Oslo-karriere
– En lang historie. Som handler om et fagbrev som sveiser og platearbeider, fabrikkjobb i Oslo, gründing av eget firma og fokus på salg, markedsføring, kunde-

BANKERS JOBB: Raymond Værnes kom hjem, takket være
e at han sikret seg en jobb i
Helgela
and Sparebank. Her er han i en intens diskusjon om makroøkonomi med kollega
Kjetil Langhelle.
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nessjøen på kartet!
– Vi har møte med en mulig hovedsponsor i morgen. Du må komme tilbake.
– Jeg rakk en dusj, nappet med meg kofferten og satte kursen nordover – igjen.
Den nye jobben
Mø
øttet var med Helgeland Sparebank. Som endte opp som hovedsponsor.
Ikke nok med det, dette skulle også bli Raymonds nye arbeidsplass.
– Firmaet mitt i Oslo hadde blitt for stort. Jeg satt på et kontor med ansvar for
40 ansatte.
En lang historie blir kort. Raymond selger seg ut og søker på jobb som kunderådgiver privatmarked hos nettopp Helgeland Sparebank.
– Da de sa at jobben var min, kjente jeg en genuin lykkefølelse og dro for å
hente flyttelasset.
Suksess – fra dag én
11. august 2017 går startskuddet for Havnafestivalen, med blant annet Halvdan
Sivertsen og Kari Bremnes som headlinere. 4.500 kjøper billett og suksessen er
et faktum.
Nå er de i full gang med å legge de siste planene for 2018, hvor Turbonegro,
Hanne Boel, Adam Douglas og Odd Nordstoga allerede er klare.

STORE FREMSKRITT: Etter mange år i
Oslo, var det et helt nytt Sandnessjøen som
møtte Raymond Værnes. – Bare det at vi
har fått Kulturb
badet gir oss enorme fordeler.

GA ALT: Raymond steppet også inn som
gorilla på scenen for et lokalt band under
fjjo
orårets festival.
FOTO: PRIVAT

Hva har de lært – så langt? Der er trioen helt enige:
– Vi har fått en fantastisk drahjelp av sponsorer og lokalt næringsliv. Kommunen
har stilt opp og bidratt med teknisk infrastruktur. Publikum har likt artistene vi har
booket og endelig har Sandnessjøen kommet på kartet.
Sandnessjøen i sentrum
øyysund, Træna der ute i havgapet, Verket på Mo,
For med Roots-fesitvalen i Brønnø
Blåfrost på Rognan og Parken i Bodø, var det blitt et skrikende behov for noe i
Sandnessjøen:
– Det faktum at vi har festivalen i sentrum, på bryyggekanten, med god tilgang for
alt fra båtfolk til bobilentusiaster, gjør at hele byen vokser på dette. Restauranter og

puber meldte om rekordomsetning. Det er da vi kjenner på lykkefølelsen. Fordi
det var dette vi ville skape. Det var dette vi så for oss som tenåringer.
Helgeland Sparebank var, på sin side, ikke i tvil om at dette var en festival de ville
stø
øttte:
– Helgeland Sparebank skal være en drivkraft for vekst gjennom å blant annet
skape bolyst og rekruttere nye helgelendinger. I dette tilfellet ble det både
indirekte og direkte suksess ved at vi fikk en meget dyktig rådgiver i Raymond
Værnes, sier en samlet ledelse på Sandnessjøen-kontoret, Roar Myrstad og
Roger Hansen.

DRIVKRAFT FOR VEKST: – Helgeland Sparebank jobber kontinuerlig for å skape bolyst og rekruttere nye helgelendinger.
Havna skaffet oss en viktig festival og en meget dyktig rådgiver, sier en samlet ledelse ved Sandnessjøen-kontore
et; Roger Hansen (t.v..)) og Roar Myyrstad.
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Da geologene i Aker BP fikk resultatet av fjorårets
seismikk, ble det bestemt å bore etter noe som
kan være et hav av olje – på undersiden av Skarv
og Ærfugl.

Er på sporet
av noe stort
SPÅDOM. Det var i et foredrag på Petter Dass-museet på Alstahaug i juni
2009, at tidligere sjef for BP Norge,
Trevor Garlick, nærmest i en bisetning
sa:
– Vi tror det kan ligge to milliarder
fat olje og gass i området, sa Garlick, og
fikk dermed en helside i Finansavisen.
Til sammenligning er de ferskeste
estimatene for superfeltet Johan
Sverdrup i Nordsjøen 2,1-3,1 milliarder fat, Norne har over to tiår produsert i overkant av 650 millioner fat.
BP Norge-sjefen understreket at
dette var reserver «in place», ikke to
milliarder utvinnbare fat. Han sa også
at han mente potensialet lå innenfor
flere lisenser, med andre eiere enn
Skarv-lisensen.
– Vi ser flere muligheter til å gjøre
funn på 200-300 millioner fat innenfor
en radius på 30 kilometer fra Skarvskipet, sa Garlick.
Nesten ti år senere kan vårens planlagte letebrønn på Skarv-feltet gi en
pekepinn om hva det var Garlick så i
sin glasskule.
BORING. Brønnen som i vår skal bores
med riggen Deepsea Stavanger har fått
navnet Kvitungen/Tumler.
– Kvitungen/Tumler-området har
vært studert i flere tiår. Tidligere seismikkinnhentinger ga ikke nok detaljert kunnskap om potensial for å finne
hydrokarboner, og ble derfor ikke ansett som aktuelt prospekt, forteller
pressetalsmann Ole-Johan Faret i Aker
BP.
– Det har vært gjentatte innsamlinger av seismiske data i området, senest
sist sommer, som sammen med mer
avansert reprosessering og analyser har
gitt vesentlig bedre informasjon og detaljkunnskap om området. Prospektet
vi nå skal bore er modnet gjennom de
siste årene – og nå er partnerskapet
klare til å gi det et forsøk, sier Faret.
USIKKERHET. Før boringen begynner
er det stort spenn i estimatene for hva
man kan finne, fra 37 millioner, til 269
millioner fat olje og gass.

Volumene vok
PÅ UNDERSIDEN: Geologene i Aker BP oppdaget i fjor det mulige reservoaret Kvitungen/Tumler (stiplet linje) 800 meter under tidligere påviste forekomster av olje
GRAFIKK: AKER BP
og gass på Skarv-feltet.
Ærfugl (tidligere Snadd) som før jul
ble vedtatt bygd ut for 8,5 milliarder
kroner, som en tilknytning til Skarv
FPSO, fikk samtidig et oppjustert volumestimat til 275 millioner fat olje og
gass.
Hvis vårens boring gir maksimal uttelling på Kvitungen/Tumler snakker
vi altså om volumer i to felt ved Skarv

som tilsvarer størrelsen på det opprinnelige Norne-feltet noen kilometer
lenger nord på sokkelen utenfor Helgeland. Et eventuelt funn vil kunne forlenge produksjonen på Skarv FPSO
med flere år.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤

SKARV: Ved oppstart av produksjonen på Skarv, ved inngangen til 2013,
var beregnet brutto utvinnbare ressurser anslått til 365 millioner fat oljeekvivalenter, inkludert rundt 100
millioner fat olje.
■ Gjenværende reserver fra Skarv
ble ved siste årsskifte (fem års produksjon) anslått til 190 millioner fat.
■ Satellitten Ærfugl, som nå skal
bygges ut, fikk i desember oppjustert
produserbare reserver til 275 millioner fat olje og gass.
■ Estimatet for letebrønnen Kvitungen/Tumler oppgis, før boring, til

37-269 m
■ Slår Kv
øverste sp
påviste pr
Skarv-om
lioner fat
over 400 m
gens kurse
■ Andre p
området a
hos opera
– Vi ser
ktivt og jo
fram flere
mann Ole

KOMMER: Deepsea Stavanger skal bore den spennende
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kser

millioner fat olje og gass.
vitungen/Tumler til i
penn av estimatet vil så langt
roduserbare reserver i
mrådet være rundt 900 milolje og gass, verdier for
milliarder kroner etter daer.
prospekter innenfor nærav Skarv ligger til vurdering
atøren.
r på området som prospeobber intenst med å modne
e muligheter, sier pressetalse-Johan Faret i Aker BP.

e letebrønnen ved Skarv-feltet i løpet av våren.

FOTO: ODFJELL DRILLING
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I etterkant vet vi at det ble
boret bare noen hundre meter øst for d
➤➤➤ FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

30 ÅR. Letingen utenfor Helgeland følger et mønster vi har sett andre steder
på sokkelen. Den første letebrønnen i
området som i dag er feltsenteret
Skarv, ble gjort av oljeselskapet Saga
(senere fusjonert med Hydro) sommeren 1986.
«Et tørt hull sier mye om hvor man
skal bore neste gang», skrev Helgelands Blad etter besøk på riggen Treasure Saga.
I april 1991 er Saga tilbake med riggen West Alpha for å bore brønnen
6507/6-2, som ble satt noen kilometer
lenger vest i havet enn fem år tidligere.
«Det er produsert noen liter olje og
gass underveis i boreprosessen», skrev
Helgelands Blad 4. juli 1991.
BOMMET MED FÅ METER. Lite ante
man da om hvor nær man var å påvise
hele Skarv-feltet (se kart).
– I etterkant vet vi at det ble boret
bare noen hundre meter øst for det som
nå er Skarv-feltet. Historien gjentok
seg i 1994, da Hydro (senere fusjonert
med Statoil) boret noen hundre meter
vest for det vi nå kaller Ærfugl, sier
Ole-Johan Faret.
Med andre ord: Både Skarv og Ærfugl ble nesten funnet allerede tidlig på
90-tallet. Skarv-feltet ble først påvist av
i 1998.
– Informasjonen fra kjerneprøver og
andre data fra de to tørre letebrønnene,
som er tilgjengelig på Oljedirektoratets
hjemmesider, ga verdifull innsikt da
man på nytt så på mulige prospekter i
hele Skarv-området.
MER DATA. Boringen på Kvitungen/Tumler passerer noen hundre meter
fra Skarv-feltet, og vil bore gjennom
Ærfugl-feltet.
– Det vil bli tatt prøver underveis
som vil gi interessant informasjon også
om Ærfugl. Brønnen er planlagt boret
til et totalt dyp på rundt 3.600 meter,
som er 800 meter dypere enn Ærfugl,
sier Faret.

STOR UTBYGGING: Skarv-feltet, med Ærfugl-utbyggi

NESTEN-TREFF: Den gule flekken til høyre for det skraverte feltet er letebrønnen
som ble boret i 1991, og bommet med noen meter på olje og gass-forekomstene
som senere skulle bli Skarv-feltet.
KART: OLJEDIREKTORATET

Morten Hofstad

Først
15. desember fikk departementet overlevert Plan for utbygging og drift (PUD) for Ærfugl (tidligere Snadd).

NESTEN-FUNNET: Helgelands Blad kunne fortelle om noen få liter olje og kondensat på dekk etter Saga-brønnen i 1991. Resultatet førte til det endelige funnet av
Skarv i 1998.
FAKSIMILE HELGELANDS BLAD

ARBEID. Feltet fikk sitt nye navn etter
en navnekonkurranse i regi av Helgelands Blad, der forslaget fra Snorre
Sørensen i Score AS ble valgt av operatøren og senere godkjent av myndighetene.
Aker Solutions skal gjennomføre
deler av ingeniørarbeidet og fabrikasjon av havbunnsutstyret fra lokasjonen i Sandnessjøen.
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det som nå er Skarv-feltet.

ngen markert i forgrunnen kan romme gass for opp mot 100 milliarder kroner.

GRAFIKK: AKER BP

t kommer Ærfugl
LENGE KJENT. Reservoaret Ærfugl
ble tildelt i en lisensrunde i 1996, og
første gang påvist med boring i år
2000. Gassen i feltet ligger på 2.800
meter.
– Seismikkanalyser, og funnet i
2000, viste at det var interessante muligheter her. Samtidig var det klart at
mulige ressurser befant seg langs en
veldig tynn stripe. Partnerne visste
dermed at det ville være ekstra utfordringer ved en eventuell utbygging.
Dermed var det et sterkt behov for
mer kunnskap. Fem avgrensningsbrønner og sidesteg ble boret i
Ærfugl-prospektet i løpet av borepro-

grammet fra 2010 til 2013, forteller
Ole-Johan Faret.
SAMARBEID. Faret understreker godt
samarbeid med myndighetene som en
forutsetning for at man til slutt kunne
påvise såpass store reserver som 275
millioner fat olje og gass i Ærfugl.
– En av brønnene ble ferdigstilt
som produksjonsbrønn («A1»), og
testproduksjon fra denne startet i
2011. Myndighetene hadde gitt tillatelse til testproduksjon, noe som ikke
er vanlig.
– Denne beslutningen fra myndighetene har vært helt avgjørende for at

Ærfugl ble besluttet bygget ut. Resultatene har gjort partnerskapet trygge
på de gode reservoaregenskapene i
Ærfugl, og dermed at feltet er kommersielt lønnsomt å bygge ut.
BLANT DE LENGSTE. Ærfugl er ett av
de lengste feltene i utstrekning på
norsk sokkel; nær 60 kilometer langt,
men bare 2-3 kilometer bredt.
En av de tekniske utfordringene i
utbyggingen er lange rør på havbunnen, med fare for isdannelse i rørene.
Derfor har feltutviklingen kvalifisert
rørledninger med «varmekabler», en
løsning operatøren mener er «ny tek-

nologi i verdensklasse».
Aker BP jobber ut fra en målsetting
om start av produksjonen i Ærfugl,
fase 1, i 2020.
– Vi har stor tro på videre vekst og
verdiskaping fra våre petroleumsaktiviteter i havet vest for Helgeland.
Dette vil også komme næringslivet og
samfunnet i Helgelandsregionen til
gode, sier Ole-Johan Faret i Aker BP
til HavPuls.
Morten Hofstad
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Multiconsult rekrutterer for å vokse innenfor oppdrett.

Bygger seg
opp på havbruk

FAKTA
Om Multiconsult
■ Notert på Oslo Børs, omsatte i 2016 for
tre milliarder kroner, 2.850 ansatte.
■ Jobber innenfor forretningsområdene
bygg og eiendom, industri, olje og gass,
samferdsel, fornybar energi, vann og miljø, by og samfunn.
■ Havbrukskompetanse i kontorene på
Stord, i Trondheim, Tromsø, Bergen,
Bodø og Sandnessjøen.

TRENGER FOLK. Multiconsult etablerte eget kontor i Sandnessjøen ved å
overta noen av de tidligere ansatte i
Aker Solutions, som jobbet med bygg/anlegg, og offentlig planlegging.
Nå har Multiconsult flere åpne stillinger i Sandnessjøen og resten av landet. Rekrutteringen har blant annet en
målsetting om at selskapet skal bli
større på tjenester mot havbruksnæringen.
EGNE LØSNINGER. Innenfor havbruk
driver ingeniørgiganten med lokalitetsundersøkelser, prosjektering, gjennomføring av anbudskonkurranser,
søknader til myndighetene, og anskaffelsesprosesser.
■ Multiconsult har et egenutviklet prognosesystem under merkenavnet
AKVA Safeguard, som for tiden kommersialiseres av Akva Group.
■ Multiconsult har også et egenutviklet
verktøy de kaller AkvaGIS Fiskehelse,
som kan benyttes til forebyggende tiltak i produksjonen.
MED PÅ DE STORE. Kontoret i Sandnessjøen ledes av Espen Aleksander
Gleinsvåg. Han har allerede fått med
seg nyutdannet sivilingeniør fra Marinteknikk ved NTNU, Runar Stemland,
til å jobbe fram et tilbud mot den regionale havbruksnæringen på Helgeland.
– Det brukes store ressurser på nye konsepter knyttet til søknader om nye utviklingstillatelser. Er dette et typisk felt for
dere å jobbe i?
– Multiconsult har prosjekter for
flere av de store konseptene. Vi gjør
analyser, blant annet på hydrodynamikk, sier Gleinsvåg.
– Hvilke løsninger tror dere vil framtidas oppdrettsanlegg; offshore eller innaskjærs?

VIL BLI FLER: Espen Aleksander Gleinsvåg og Runar Stemland vil ha flere kolleger ved kontoret til Multiconsult i Sandnessjøen.
FOTO: MORTEN HOFSTAD
– Det blir nok ikke noe enten eller,
sier Gleinsvåg og Stemland.
BÆREKRAFT. De to legger vekst at det
er et politisk ønske at næringa skal
vokse, men det må skje på en bærekraftig måte.

– De siste årene har næringa brukt
enorme ressurser på lusebekjempelse,
men uten at dette har gitt vekst, sier de
to, som i dette ser en bekreftelse i at
havbruksnæringen vil trenge kompetanse fra en rekke retninger for å
komme videre.

– Vi tror markedet er klar for et konsulentselskap som er totalleverandør,
og samtidig har lokal tilhørighet, sier
Espen Aleksander Gleinsvåg og Runar
Stemland.
Morten Hofstad
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Vi ser etter løsninger for Norges
største fornybare eksportnæring –
havbruksnæringen.

27

28

NR 1 - 2018

HAVPULS

KAMPEN MOT LAKSELUSA

PAUSE: Rognkjeks har sugekopper i buken som brukes når fisken trenger en hvilepause. Da kan en flokk samle seg i karet og kikke på fotografen.

Ecomarin Seafarm er på vei til å utvikle en komplett verdikjede for lusespise

Vekstvinner vo
BIOLOGISK. Ecomarin Seafarm, er et
firma i en gruppe selskaper som har felles eiere med fjorårets vinner av kåringen «Årets Gaselle» i Dagens Næringsliv, LetSea.
Daglig leder Henry Thomassen i
Ecomarin Seafarm begynner å se konturene av en verdikjede knyttet til biologisk bekjempelse av lus.
Rognkjeks er en krabat som settes ut
i laksemærene for å spise lakselus. Men
for å få tilstrekkelig tilgang på rognkjeks, må denne også utvikles gjennom
oppdrett.
VIRKER. At bruk av rognkjeks i laksemærene fungerer, mener Thomassen
er bevist i praksis.
– Rognkjeksen holder seg i ly av

kunstig tareskog i laksemærene. Når
laksen føler seg irritert av lusepåslag,
svømmer den ned til tareskogen for å la
rognkjeksen plukke av lusa, sier Thomassen om den rent biologiske formen
for lusebekjempelse. Han legger ikke
skjul på at metoden krever aktiv oppfølging og oppmerksomhet fra røkterne i
lakseanlegget.
– De beste klarer å holde lusa nede
kun ved bruk av rognkjeks, sier Thomassen.
PUSLESPILL. Oppdrett av rognkjeks
har vært et puslespill basert på prøving
og feiling. Ecomarin Seafarm mener de
har funnet nøkkelen i sitt landbaserte
anlegg på Dønna. Thomassen mener
de har skaffet seg produksjonskapasitet

De beste klarer
å holde lusa
nede kun ved bruk av
rognkjeks.
på rundt to millioner fisk i året, og håper å klare 1,5 million fisk i år. Aktører
som allerede har kommet i gang, kan
fortelle om god lønnsomhet (se egen
sak).
Rogn kommer fra en leverandør på
Vestlandet, som tapper rogn fra villfisket hunfisk. Det jobbes med å etablere
en egen bestand av stamfisk på Dønna.
Det kritisk viktige startfôret til den
nyklekkede yngelen hentes fra levende

plankton. Plankton oppbevares nedfryst, og vekkes til live ved opptining.
FISKEN TRIVES. Thomassen mener
erfaringene med oppdrett av rognkjeks
har bekreftet at fiskeslaget trives godt i
oppdrett. Bekreftelsen er lav dødelighet, rask vekst, og hyppigere formering
enn ute i naturen.
Brukt som lusespiser bidrar rognkjeks til lakseoppdretternes totaløkonomi gjennom å slippe kostnader forbundet med mekanisk eller kjemisk avlusing, i tillegg til at dødeligheten hos
laksen blir lavere.

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤
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NY OPPDRETTSART: Daglig leder Henry Thomassen i Ecomarin Seafarm med en rognkjeks som snart skal ut og plukke lus på laks. Firmaet jobber med å etablere en
egen stamme av stamfisk til bruk i klekking.

ende rognkjeks – fra rogn, til delikatesse for kunder i Asia.

okser videre
Knoppskyting
KLYNGE: En familie av selskaper med
navn som EcoMarin Seafarm, Grytåga
Settefisk, ShellSea, ÅkerBlå Nord, for
å nevne noen i kretsen rundt LetSea,
har delvis samme eiere.
Opptellingen etter fjoråret er ikke
ferdig, men gruppens krumtapp, Per
Kristian Nordøy antyder et samlet
driftsresultat i området 40 millioner i
2017. I knallåret 2016 oppnådde LetSea alene et driftsresultat på 88 millioner av en omsetning på 322 millioner.
Opptjent kapital har de siste årene i
stor grad blitt investert i utstyr og

kompetanse. I 2017 ble det investert
rundt 50 millioner kroner i selskapene
til fremtidig satsning.
– Vi er nå rundt 65 ansatte i bedriftene her på Helgeland, men regner
med å komme opp i 75 i løpet av
2018, forteller Nordøy.
HEDER OG ÆRE: Kronprins Haakon
overrakte trofeet som bevis på at Kristian Johnsen og LetSea AS ble kåret til
fjorårets Gaselle i Dagens Næringsliv.
FOTO: JAVAD PARSA, DAGENS NÆRINGSLIV
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SINTEF. Noen av de delvis egenfinansierte utviklingsprosjektene selskapet har
gående handler om vannkvalitet.
■ Ett forsøk prøver å finne den optimale vannkvaliteten med optimale
parametere for rognkjeks i resirkulert
vann. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Sintef, som er prosjektets
kompetansesenter. Spørsmål man vil ha
bedre svar på er utforming av karene
som fisken skal svømme i, det handler
om vannstrømmer og andre tekniske
løsninger.
■ Et annet forsøk er hvilke forhold ute
i sjøen som gir fisken den beste kapasiteten for å spise lakselus.
■ I tillegg kommer prosjekter med å
teste ut vaksiner basert på egne bakteriekulturer. Målet med dette forsøket
er å komme fram til driftsmodeller der
man kan unngå bruk av vaksiner.
REKRUTTERING. LetSea har jobbet
metodisk for å få tak i kompetent arbeidskraft, ingen liten utfordring for en
bedrift på ei øy på Helgelandskysten,
som jobber innenfor fagfelt som delvis
utvikles av bedriften selv.
Pradip Adhikari kommer fra Nepal,
og kom første gang til bedriften på
Dønna gjennom en sommerjobb i fjor.
Da hadde Adhikari akkurat tatt en mastergrad i Akvakultur ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet
(NMBU) på Ås i Akershus.
– Dette er kjempeartig, sier Adhikari, mens han er i full sving med røkting
av et kar fullt av små rognkjeks.
– Jeg jobber med røkting, vaksinering, og sortering.
Adhikari forteller at han kom til
Norge for åtte år siden for å lære mer
om moderne landbruk. Men underveis
i studiene på Ås oppfattet han arbeidsmarkedet slik at det ville være lettere å
få jobb innenfor havbruk, så han endret
kurs.
Mastergraden har han tatt på sammenhengen mellom fôr og kvalitet på
laksefilet.
Inne på et avgrenset område, der det
eksperimenteres med klekking av rognkjeks, møter vi June Jakobsen fra
Træna, som er nyutdannet marinbiolog
fra NTNU i Trondheim, der hun har
studert økologi.
– Jeg startet her i november, og jobber med yngel i klekkefasen, sier Jakobsen.
Siden fisken må ha kontinuerlig til-

SIVILINGENIØR: June Jakobsen fra Træna er nyutdannet marinbiolog fra NTNU i Trondheim.
syn, går flere av de ansatte i en fast turnus.
Sjefen sjøl, Henry Thomassen,
startet sin egen akademiske løpebane

på Val videregående skole i NordTrøndelag, som har spesialisert seg på
havbruksfag. Han fortsatte til Høgskolen i Bodø, og senere til Fiskerihøgsko-

len i Tromsø. Første jobb i havbruksnæringa fikk han hos Villa Organic i
Varanger.
■ LetSea trenger ikke bare havbruksfo-

Satser på land
RESIRKULERING: Landbaserte RASanlegg (Recirculation Aquaculture
Systems) for produksjon av matfisk på
land er et stort forskningsområde i
LetSea.
– Det er et skritt på vegen mot å
gjøre havbruket kjemikaliefritt og
sporløst, sier daglig leder i LetSea,
Kristian Johnsen.
LetSea har gjort mange forsøk og
høstet gode erfaringer med å la smolten vokse seg større, opptil 500 gram
før den settes ut i sjø. Det har gitt
klare indikasjoner på kortere produksjonstid og bedre fiskehelse.
– Storsmolt har utrolig god tilvekst
og trenger bare 9 måneder i sjøen før
den når slaktevekten på 6-7 kilo, noe

som vanligvis tar rundt 16 måneder.
Erfaringene LetSea har gjort i sitt
eksisterende landanlegg på Dønna viser at et RAS-anlegg der vannet resirkuleres kan gi like friskt og oksygenrikt vann og like gode vekstvilkår som
i anlegg der vannet strømmes igjennom. Det lukkede anlegget stenger lus
og andre helseproblemer ute og gir
full kontroll på inntak og utslipp.
– Dette er høyteknologi som krever
stålkontroll. Vi er i grenselandet mellom teknologi og biologi og mye av
fremtidens havbruk kan utvikles her.
Samtidig er vi ubeskjedne nok til å
hevde at få kan så mye om denne teknologien som oss, sier Johnsen.
Neste steg er å forske på hvordan

LAKS PÅ LAND: Røkter Rebekka Piekut med en laksesmolt som skal fores opp i
landanlegget til en vekt på rundt et halvt kilo før den settes i sjøen.
man på en sikker måte kan ta laksen
helt fram til slakteklar vekt i anlegg på
land. Det er derfor søkt om konsesjon

til landbasert produksjon av opp til
2.000 tonn på Bjørn i Dønna kommune.
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STARTET MED LANDBRUK: Pradip Adhikari kommer fra Nepal, utdannet fra NMBU
på ÅS, jobber som forsøkstekniker i Ecomarin Seafarm.

Eventyrlig første år
ROGNKJEKS: Atlantic Lumpus AS på Sleneset i Lurøy på Helgeland fikk en frisk
start i sitt første driftsår med landbasert
oppdrett av rognkjeks.
Fjoråret ga en omsetning på 23,7 millioner. Driften ga et overskudd på 9,9 millioner, 6,3 millioner netto resultat for året.
Daglig leder Dan Kristian Larssen opplyser at fjoråret kunne vært enda fire millioner kroner bedre, som følge av et uhell i
produksjonen.
I gjennomsnitt fikk firmaet betalt 28,2
kroner per fisk levert til kunder i fjor.

lk – de ansetter også bilmekanikere (!),
som passer på at systemene i de landbaserte anleggene er oppe og går til enhver tid.

Morten Hofstad

PÅ BØRS: Daglig leder Dan Kristian
Larssen svingte bjella da Atlantic Lumpus ble satt i handel på Oslo Børs i
det såkalte Merkur Market.
FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

Brønnbåter
for rognkjeks
REDERI: Shellsea AS er allerede i gang
med båt nummer to, etter en forsiktig
start i fjor høst med et innleid fartøy.
Med to spesialtilpassede brønnbåter,
fraktes rognkjeksen fra produksjonsanlegget ut til laksemærene.
Brønnbåtrederne bak selskapet
ShellSea AS er Henry Thomassen,
Fredrik Nordøy og Vegard Forfang.
Selskapet har fram til nå hatt fiske
og lastebåten MS Skarsfjord i drift.
Nå har de investert i egen brønnbåt
og utvidet kapasiteten ytterligere. De
er i tillegg blitt seks ansatte og vil utvide staben ytterligere når driften av

den nye båten kommer i gang.
– Vi merker en økende etterspørsel
på transport av rensefisk over lengre
distanser. Den nye båten gjør at vi kan
frakte et større kvantum samt øke velferden for rensefisken, og minimere
smitterisiko, sier daglig leder Henry
Thomassen.
Med ny og større båt kan de transportere fire ulike fiskegrupper samtidig, med en total kapasitet på inntil
300.000 fisk.
SATSING: Shellsea AS disponerer brønnbåtene Skarsfjord og Remøybuen.
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Støtte til utvikling
INDUSTRI: Mo Industripark AS får 2,5
millioner fra fylkesrådet i Nordland til
støtte for utvikling av industriområdet
Langsetvågen på Nesna.
Westcon Helgeland AS, Nesna
Kommune, Rana Kommune, Kystinkubatoren AS, Nordland Fylkeskommune, Innovasjon Norge er aktører
som engasjerer seg i å utvikle arealer
til havbruk, riggvedlikehold, eller
skipsopphugging i tilknytning til aktiviteten Westcon Helgeland allerede
driver på stedet.
– Langsetvågen ligger også meget
ideelt plassert på Helgeland med

tanke på nærhet til de kompetente
industrimiljøene i Sandnessjøen, Mosjøen og på Mo med sine ulike styrker.
Forsyningsbasen i Sandnessjøen for
eksempel er regionens spydspiss mot
olje og gass. Vi ønsker å styrke dette
ved å tilby flere komplementære kystnære tjenester rettet mot denne sektoren, men også andre næringer som
kan bli viktige for vår nasjonale verdiskapning i fremtiden, sier Arve Ulriksen i en pressemelding.
Arve Ulriksen og Jan Gabor fra Mo
Industripark.
PRESSEFOTO

Utvikling av de tre feltsentrene utenfor
Nordland er målet for leteboringer som kommer i løpet av året.

Seks letebrønner
SØKER PÅFYLL. Feltsentrene Skarv,
Norne, og kommende Aasta Hansteen
er utgangspunktet for letekampanjer
som er i gang, eller under planlegging
utenfor Nordland i 2018.
■ Leteåret har startet med Wintershall, som borer Balderbrå (6604/5-1,
lisens 894) omtrent på høyde med Polarsirkelen, sørvest av Aasta Hansteen.
Riggen West Phoenix er på jakt etter
det operatørselskapet håper skal være
gassreserver som kan utnyttes som tillegg til Aasta Hansteen, eventuelt kan
knyttes opp som selvstendig utbygging
med eksport gjennom Polarled.
Fram mot sommeren er det ventet at
Wintershall går videre med brønnen
Marisko (lisens 847), like nord for
Aasta Hansteen. Letebrønnen på 1.250
meters havdyp følger opp gassfunnet
«Hvitveis», som Esso gjorde samme
sted sommeren 2003.
I TFO 2017 fikk Wintershall et nytt
operatørskap på et stort område som
omfatter dyphavet Vøring, der Shell
påviste gassfunnet «Gro» for rundt ti
år siden.
– Vøring-bassenget i det utvidete
området rundt Aasta Hansteen er viktig
for oss. Den nye plattformen blir et
feltsenter som kan åpne feltutviklinger i
hele området, og vi er opptatt av å bidra
til å forlenge full produksjon på Aasta
Hansteen, sier Guy Oakes, som leder
letevirksomheten i Wintershall Norge.
■ 20. februar ankom Deepsea Stavanger for å starte boringen på det
spennende Kvitungen/Tumlerprosjektet for Aker BP (omtalt side
22-25). Et eventuelt funn tenkes produsert over Skarv FPSO.
■ Statoil dominerte tildelingene i
Norskehavet Nord i TFO 2017-runden som ble kunngjort i januar. I den
forbindelse framhevet Statoil selv leteprosjektet Ørn (lisens 942) vest av
Norne, som kan betraktes som en videreføring etter fjorårets suksess med
Cape Vulture-brønnen. Strategien
handler om å finne tilstrekkelige reserver til å forlenge livet for Norne FPSO
til år 2036.
– Et spennende område for oss, med

FØRST UT: Riggen West Phoenix borer «Balderbrå» for Wintershall, sørvest for Aasta Hansteen.
levetidsforlengelse for feltet. Vi fikk
også bekreftet potensialet som ligger
her etter et betydelig funn i «Cape
Vulture»-brønnen for ganske nøyaktig
et år siden, sier pressetalsmann Morten
Eek i Statoil.
– Vi ønsker boring av Ørn-prospektet for å se om det finnes nye ressurser
som kan utvinnes via tilknytning til
Norne-feltet, opplyser Jez Averty, Statoils letedirektør på norsk og britisk
sokkel.
■ Tyske DEA vurderer et kystnært
prospekt de har døpt Toutatis (lisens
896). Området ligger 40-50 kilometer

vest av øya Myken i Rødøy, ved innløpet til Vestfjorden. Lisensen ble tildelt i
februar 2016, og DEA har foreløpig
ikke tatt endelig beslutning om å bore.
– Det vil etter all sannsynlighet bli
fattet en borebeslutning i lisensen i løpet av første kvartal. Først da vil vi
kunne være konkrete på videre framdrift, opplyser Kjetil Hjertvik, kommunikasjonssjef i DEA Norge AS.
■ Østerrikske OMV, som blant annet
er medeier i Aasta Hansteen-feltet, er
operatør for lisens 846, som de eier
60-40 med Statoil. Leteprosjektet er
døpt Haydn.

FOTO: SEADRILL

– Dette et spennende prospekt som
OMV er operatør for. Vi evaluerer
fortsatt prospektet sammen med de
andre rettighetshaverne i lisensen, opplyser kommunikasjonssjef Kurt Michelsen til Helgelands Blad.
Brønnen ligger sørvest for Aasta
Hansteen.
– En endelig beslutning om boring
er ikke tatt. Jeg kan derfor ikke si noe
mer konkret om framdrift angående
Haydn, ifølge Michelsen.
Morten Hofstad
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FYLLER ORDREBOKA: Plass-sjef Gisle
Larsen hos Aker Solutions Sandnessjøen gleder seg over at bestillinger
fra Statoil, Kværner, og Aker BP sikrer
jobb for rundt 40 ansatte i stålverkstedet fram til sommeren 2020.
FOTO: MORTEN HOFSTAD

Produserer mer
enn noen gang før
HAVBRUK: Med en årsproduksjon på
40.700 tonn, satte Nova Sea ny volumrekord i fjor. Driftsresultatet ender
nok en gang omkring en milliard
kroner.
I fjorårets tre siste måneder slaktet
Nova Sea 12.977 tonn, som er en
dobling fra samme periode året før.
Oppnådd driftsmargin i fjerde kvartal endte på omkring 20 kroner. Med
et driftsresultat omkring 260 millioner i fjerde kvartal, estimerer Helgelands Blad at avkastning fra drift på
helårsbasis endte så vidt i overkant av
en milliard kroner. I tillegg vil det
komme bidrag til overskuddet fra deleide firma som Tomma Laks og
Vega Sjøfarm.
Så langt ser det dermed ut som at

2017 skal komme ut omtrent på linje
med 2016, da netto overskudd (etter
skatt) ble 775 millioner kroner.
– Vi er godt fornøyd med resultatet i fjerde kvartal, som er påvirket av
betydelig lavere priser enn tidligere
på året. Det mest gledelige er jo den
gode biologiske statusen vi hadde i
kvartalet, med lite luseplager og høy
sjøproduksjon. Alt i alt mye å glede
seg over, forteller Odd Strøm.
■ Nova Sea betalte i fjor utbytte på
500 millioner kroner for regnskapsåret 2016. Etter første halvår i fjor
betalte konsernet ytterligere 150 millioner til eierne. Hva eierne kan
vente seg for hele 2017 vedtas ikke
før på generalforsamlingen lenger ut
på våren.
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Selø
øyy Sjøfarm AS har sine anlegg ved
de ytterste øyene på Helgelandskysten.
Her gir vi laksen de beste levevilkårene
som gjør at vi kan tilby markedet
et førsteklasses produkt.

Herøy - Mob: 977 51 350 - post@sjofarm.no
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Tildelinger av utviklingstillatelser har så langt favorisert de mest
kapitalkrevende ideene, mener familie-selskap.

– Velger de store
FÅ HAR FÅTT. Fem aktører har fått utviklingstillatelser, blant dem Salmar,
Nordlaks, og Marine Harvest. De to
førstnevnte er store havgående laksefarmer. 27 søkere har fått avslag, og til
sammen 72 andre søknader ligger fortsatt til vurdering i Fiskeridirektoratet
etter at strek ble satt for nye søknader
tidligere i år.
Utviklingstillatelser er myndighetenes redskap for å fremme innovasjon i
havbruksnæringen. Blant vilkårene for
tildeling er at konseptene må tilføre ny
kunnskap som fremmer miljø og bærekraft.
– Vi går grundig igjennom alle søknadene, og de som får avslag skal ha
skikkelige begrunnelser. Søkerne har
lagt ned enorm innsats og fortjener seriøs vurdering, sier seksjonsleder Anne
Brønsten Osland i Fiskeridirektoratet
til Teknisk Ukeblad..
OLJENÆRINGEN. Lovundlaks AS fikk
avslag på sitt konsept «Akula», som
skulle senke laksen i sjøen, under de
øvre vannlagene der lakselusa lever. Et
annet lokalt familie-eid selskap, Kvarøy
Fiskeoppdrett, fikk gjennomslag for
konseptet «Fish Farm Watch».

– Jeg mener det er synd hvis det er
ingeniører med sin bakgrunn i oljenæringen som alene skal sette premissene
for den pågående teknologiutviklingen
i norsk oppdrettsnæring, sier Jacob Palmer Meland, daglig leder i Lovundlaks
AS.
Han frykter at Fiskeridirektoratet lar
seg blende av storselskapenes mektige
offshoregrafikk, og at mindre og enklere løsninger blir prioritert bort i kampen om utviklingskonsesjoner.
– Det er helt tydelig at det er de
store selskapene og de dyreste prosjektene som vinner fram, sier Meland.
SUKSESS MED BISMAK. – Utlysingen
av utviklingskonsesjoner har utvilsomt
vært en stor suksess, det får næringen
til å tenke nytt og det er en del spennende og gode prosjekter som presenteres. Men det bekymrer meg at svært
mange av de tildelte konsesjonene så
langt har gått til landets 20 største oppdrettsselskaper, sier Meland.
Han er også skeptisk til at en klar
overvekt av konsesjonene som er tildelt
har gått til store og dyre stålkonstruksjoner. En ensidig satsing fra myndighetene på offshore produksjon vil også i

realiteten kunne ta produksjon av laks
vekk fra Norge, det vil igjen få negative
konsekvenser for hele kysten, sier Meland.
Storprosjektene han viser til er av
slike bygningsmessige dimensjoner at
ingen norske verft er store nok.
Han fremholder også at prisen på
disse prosjektene blir så ekstremt høy at
teknologien er uinteressant for mange
oppdrettere.
LEVENDE KYST. Meland stiller seg
spørrende til om det er ønskelig med
en slik ensrettet teknologiutvikling.
– Målet må være å sikre et mangfold
av aktører som driver utvikling, og jeg
ber politikerne om å ikke konkludere
med at alle løsninger ligger i helt nye
merdkonsept. Her vil mindre aktører,
som eks Lovundlaks, ha en annen tilnærming til problemet enn Salmar og
Nordlaks.
– Man trenger ikke å rive hele huset,
for å gjøre forandringer og forbedringer. Man må være villig til å se også på
prosjekter som tar utgangspunkt i det vi
har av anlegg i dag. Det svømmer akkurat nå laks i 5-6.000 tradisjonelle merder langs kysten. Det er i disse merdene

vi i dag med suksess produserer verdier
for milliarder og skaper arbeidsplasser
langs hele kysten. Det er også i de samme merdene næringene sine utfordringer må løses.
– De helt nye kostnadsdrivende merdkonseptene vil i beste fall ikke gjøre
en endring på produksjonen før om
15-20 år. Man må derfor også finne
plass til mindre prosjekter, som sikrer
framtiden og verdiskapingen i lokalsamfunn langs kysten. Samtidig vil man
da gi mulighet for lokal servicenæring
og leverandørindustri til å kunne delta i
utviklingen, sier Meland.
KYSTNÆRT. – Vi er flere oppdrettsaktører som har løsninger der
man med utgangspunkt i dagens lokalitetsstruktur kan ha store miljømessige
gevinster, og der man også kan ha løsningene på plass raskt. Men hvis virkemidlene i hovedsak skal brukes på store
installasjoner langt til havs, så tror jeg
det vil kunne koste kystsamfunnene
dyrt, mener Meland.
Kenneth Didriksen
og Morten Hofstad
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ER I GANG: Salmars havgående oppdrettsanlegg er satt i drift utenfor trøndelagskysten.

KRITISK: Jacob Meland, Lovundlaks.
FOTO: KENNETH DIDRIKSEN
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FOTO: SALMAR

UAVKLART: Konseptet basert på en boreplattform utvikles av
BYGGES I KINA: Nordlaks har inngått kontrakt om bygging
Veiwpoint Seafarm og Nova Sea, og søknaden ligger fortsatt til av dette hav-konseptet med et verft i Kina.
behandling hos Fiskeridirektoratet.
ANIMASJON: NOVA SEA
ANIMASJON: NORDLAKS

Laks
Laks a
avv beste
beste kvalitet
kvalitet
fra
fra Ytre
Ytre Helgeland
Helgeland
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EVENTYR NÆR LAND: Sildefisket foregikk utenfor Træna første helga i februar, der store flokker med spekkhuggere og noen knølkval konkurrerte med fiskerne om
FOTO: BJØRN AMUNDSEN, KV SORTLAND
fangsten.

Fisket for
90 mill.
på ei helg
FISKERI: Hundrevis av spekkhoggere
og noen knølhval konkurrerte med en
stor fiskeflåte om silda utenfor Træna
første helga i februar. Det yrende livet i
havet foregikk innover mot Åsvær, og
sørover mot Floholmene og Ytterholmen ved Herøy og Træna.
Av tall fra Norges Sildesalgslag
framgår det at fangster på til sammen
17.436 tonn ble tatt på fire døgn, og
omsatt hos Norges Sildesalgslag for
rundt fem kroner per kilo.
HUNDREVIS. Kystvaktskipet KV Sortland fulgte flåten, og gjorde enkelte inspeksjoner. Underveis tok mannskapet
også noen bilder.
– Det var hundredevis med spekkhuggere i området, i tillegg til noen
knølhvaler, forteller Konrad Edvardsen
om bord på KV Sortland.
Under inspeksjonen på fiskebåten
«Vikanøy» fra rederiet Havbør AS med
hjemmehavn i Bø i Vesterålen, kom
spekkhoggerne helt inn mot skutesida
da nota ble halt etter et godt kast. En av
spekkhoggerne ser vi på bildet ligger

PÅ NOTA: En av spekkhoggerne spreller på nota, mens flere andre pisker opp sjøen
rundt den fine sildefangsten.
FOTO: KONRAD EDVARDSEN, KV SORTLAND

oppå nota, mens flere andre pisker opp
sjøen omkring båten.
IKKE UVANLIG. For mannskapet på
fiskebåtene er spekkhoggere ikke noe
sjeldent syn når de er på sildefiske.
– Det er ikke uvanlig at hvalen kommer så nær. Det var enormt med hval,
sier skipper på Vikanøy, Odd Arne Pedersen.
Noen ganger hender det at hvalen
havner i nota.
– Faktisk skjedde det med et par
andre båter i helga. Får man hval i
nota, så løses dette gjerne med at hvalen selv hopper ut, eller man slipper litt
opp på nota, sier Pedersen.
Vikanøy gikk til mottak i Lødingen
med fangsten på 250 tonn, som ble tatt
13 sjømil sør for Træna, i nærheten av
Floholmene.
– Det var fin sild på rundt 345 gram.
Mye fisk i havet, men den har stått dypt
hittil i vinter, forteller Pedersen.
Morten Hofstad

IKKE UVANLIG: Sildefiskerne er vant til at spekkhuggere jager den samme fangsten som dem. Hvalene kvier seg ikke for å komme tett inntil fiskebåtene.
FOTO: CORNELIUS POPPE, NTB SCANPIX
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GLOBALT SELSKAP
med sterk lokal forankring

HAVNEVIK

www.marineharvest.com
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DEN BESTE: Jarl Rølvåg Alstahaug Kystlag-båten «Nykværing» feirer fangsten under VM i skreifiske i Lofoten.
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FOTO: PRIVAT

Det er noe rituelt vakkert over en fiskedisk som forteller meg at vi
er kommet til slutten av januar, eller begynnelsen av februar.

Her kommer skreien
FULL HALS. Jeg tror jeg skal la politikken ligge denne gangen, og i stedet
synge med full hals til Jokke og Valentinerne.
– Her kommer vinter’n. Her kommer den kalde fine tida.
Skjønt synge. Allerede i barneskolen
ble jeg kastet ut av sangtimene. Læreren mente jeg saboterte undervisninga.
Sjøl gjorde jeg så godt jeg kunne, men
det var ikke godt nok.
Selv under seierssangene i bussen
hjem fra fotballkamper, fikk jeg beskjed
om å holde kjeft.
VINTEREN ER BEST. Så jeg synger ikke
med, men gleder meg likevel fullt over
denne årstida. Ikke bare fordi det er
vinter. Jeg har alltid likt vinteren best,
Vinteren er den stille, frosne tida. Ei
årstid som gjør naturen tilgjengelig på
en helt annet måte enn sommeren. Islagte vann åpner nytt terreng, fossene
blir plutselig ei klatrerute. På hardpak-

Men den åpner også ei ny matkiste.
Eller en matskatt, om man vil.
Jeg innrømmer gjerne at jeg får høy
puls når skrei, lever, rogn og tunger
fortrenger røkt og salta fisk i kjøledisken. Det er noe rituelt vakkert over en
fiskedisk som forteller meg at vi er
kommet til slutten av januar, eller begynnelsen av februar.

kommentar
.

Arne O. Holm er redaktør i High
North News

ka sne kan jeg sykle gjennom frossen og
stille skog.
Vinteren åpner naturen.

TØRRSKODD MELLOM BÅTENE.
Akkurat nå ligger båtene på fangst
utenfor Lofoten og Vesterålen. Klikker
man seg inn på kartet som viser hvor
det fiskes, ser det nesten ut som man
kan gå tørrskodd på yttersida av særlig
Vesterålen. Det blåser sørøst liten kuling, og bølgehøyden nærmer seg seks
meter.
Tilbake i fiskedisken ligger torsketungene som et tidsur som varsler et
særdeles ensidig kosthold en drøy måneds tid framover.
For jeg har sjelden tid til å lage en

full skreimiddag. I en travel hverdag
blir det for mange gryter som skal
sjongleres. Derfor går jeg heller for
innmaten.
Den ene dagen torskerogn. Neste
dag torsketunger. Og så torskerogn
igjen.
AKEVITT. Det er fullverdig hurtigmat i
hele februar. Ensidig, men uimotståelig. Og sunt. Et tilleggsgode, uten at
det spiller noen som helst rolle. Jeg har
i det hele tatt enkle krav til et variert
kosthold. Men et ufravikelig krav. Maten skal passe til akevitt.
Også der innfrir skreien.
Her kommer skreien.
Her kommer den kalde fine tida.
Her kommer skreien.
Endelig fred å få.
Arne O. Holm

