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Vil aldri bli
toppsjef igjen
To tøffe år: Den tidligere Vimpelcom-toppen Jo Lunder sier det er uaktuelt å bli toppleder igjen
etter å ha vært siktet for grov korrupsjon i to år. – Jeg er ganske bestemt på at jeg ikke ønsker meg
inn i en operativ topplederjobb, fordi jeg mener yrkesrisikoen er høy. Vimpelcom-saken, side 6, 7, 8, 9 og 10
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Den skjøre
oljebalansen
Saudi-Arabia trenger sårt et stabilt
oljemarked før landet skal børsnotere
formuen. Et USA på vei til å bli netto
eksportør av energi kan spolere dette.

A

ksjemarkedet og
oljemarkedet har
ett fellestrekk i
2017. Begge
markedene er
usedvanlig rolige.
Volatiliteten, som er et mål på
usikkerheten i en pris, er på
rekordlave nivåer i begge
markedene.
Men mens aksjemarkedene
setter stadig nye rekorder,
beveger oljeprisen seg i en
ganske smal priskorridor – fra
45 til 59 dollar fatet for
nordsjøolje av Brent-kvalitet.
Organisasjonen av oljeeksporterende land, Opec, skal
sammen med Russland og
noen andre ikke-medlemmer
(Nopec), ha æren for at
oljeprisen har stabilisert seg.

skiferoljeproduksjonen bare
fortsetter å øke. Antallet rigger i
produksjon har stabilisert seg i
det siste.
Men EIA estimerer like fullt at
USA vil produsere mer olje i 2018
enn det landet noen gang
tidligere har gjort. Rekorden så
langt er fra 1970, da produserte
landet 9,6 millioner fat olje per
dag. I 2017 ligger produksjonen
an til å bli på 9,2 millioner fat per
dag i snitt, og i 2018 spår EIA
rekordhøye 9,9 millioner fat
råolje per dag i snitt. Til sammenligning er produksjonen til
Saudi-Arabia for tiden på rundt ti
millioner fat råolje per dag.

Kommentar
Terje
Erikstad

Et nytt globalt energimarked

Overraskende sterk avtale

Siden desember 2016 har Opec
og Nopec avtalt å begrense
produksjonen av olje for å få
ned det voldsomme lageroverhenget som bygde seg opp i
2014 og 2015. Så langt har
landene klart å overholde
avtalen i langt større grad enn
historiske erfaringer skulle
tilsi. Det internasjonale
energibyrået (IEA) anslår i
månedsrapporten for oktober
at 86 prosent av avtalte kutt er
innfridd.
Oljeprisen har steget etter
hvert som produksjonskuttene
materialiserer seg i form av
trekk på oljelagrene. Det finnes
ikke sikre tall for globale
oljelagre, men IEA anslår et fall
i tredje kvartal i år. Dette er
bare det andre kvartalet det
skjer siden oljeprisen kollapset
i 2014.
Tilbake i 2014 pumpet
amerikanske produsenter opp
såkalt «light tight oil», eller
skiferolje, for fullt. Mens
Opec-landene faktisk reduserte
sin produksjon, benyttet de
amerikanske produsentene en
oljepris på rundt 110 dollar
fatet til å håve inn penger.
På høsten 2014 bestemte
Opec seg for å ta opp kampen
om markedsandeler i oljemarkedet med skiferoljeprodusen-

tene. I mars 2015 toppet oljeproduksjonen seg i USA. Markedet
hadde tatt inn over seg priskrigen, og allerede halvert oljeprisen. Opec-landene fortsatte å
øke produksjonen ytterligere ett
år. Da svømte verden over av
olje, og prisen falt til rundt 30
dollar fatet i starten av 2016.

Lokker frem ny produksjon

Etter at Opec la om strategien for
ett år siden, har rebalanseringen
av oljemarkedet startet. Anslag
fra det amerikanske energidepartementets analyseavdeling
(EIA) viser at forbruket av olje
har vært høyere enn produksjonen gjennom 2017. Men det er en
skjør balanse i oljemarkedet.
For priskorridoren som Opec
har skapt lokker frem ny
produksjon av skiferolje i USA.
En analyse av resultatet til 55
børsnoterte oljeselskaper etter
andre kvartal viser at selskapene
kan finansiere ytterligere vekst
med sin egen kontantstrøm,
ifølge EIA. Men selskapene er
under press fra investorene til å
prioritere lønnsomhet fremfor
vekst, så det er ikke gitt at

Produksjonen av både olje og
gass fra skiferformasjoner i USA
endrer det globale energimarkedet. Så sent som i september
2006 måtte USA importere hele
44 prosent av sitt energiforbruk,
målt over 12 måneder. For de
siste 12 månedene EIA har
publisert tall for er netto import
av all energi nede i bare 12
prosent. Det er det laveste nivået
på over 30 år, og med prognosene for skifergass- og olje kan
USA bli en netto eksportør av
energi.
Oljemarkedet priser inn at
Opec og Nopec vil forlenge
avtalen om å fryse produksjonen
etter at den løper ut i mars 2018.
Hvis Opec ikke bekrefter dette på
sitt møte i november kan roen i
oljemarkedet være over.
Saudi-Arabia har imidlertid
sterke incentiver til å holde
oljeprisen i sjakk. Statseide
Saudi Aramco skal etter planen
børsnoteres i andre halvår av
2018. Selskapet sier det er i rute.
Verdien av Saudi Aramco er en
funksjon av oljeprisen, med et
fradrag for risikoen det er å være
en liten medeier i et selskap som
styres av en udemokratisk klikk.
For oljelandet Norge er det
bare å ta inn over seg at stabiliteten i oljemarkedet er meget
skjør.
Terje Erikstad er innholdssjef i
Dagens Næringsliv.
terje.erikstad@dn.no

Kampen om oljemarkedet
 Saudi-Arabia og USA styrer oljemarkedet. Markedet er iferd med å balansere seg.

Men balansen er skjør.

Estimater etter september 2017.
Venstre akse:
Høyre akse:
 Verdens oljebalanse (tilbud minus etterspørsel) Endring i oljeprisen, siste 12 mnd. 
Millioner fat per dag, endring siste 12 måneder
Dollar per fat
28
2,0
Estimat
14
1,5
1,0

0

0,5

-14

0,0

-28

-0,5

-42

-1,0

-56

-1,5

-70
2014

2015

2016

2017

2018

 Verdens oljebalanse (tilbud minus etterspørsel)  USA  Opec.
Millioner fat per dag, endring siste 12 måneder
2,0

Estimat

1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5

2014

2015

2016

2017

2018

Nordsjøolje, Brent. Dollar per fat, spot og futures.
120

Estimat

100
80
60
40
20
0

2014

2015

2016

2017

2018

Saudi-Arabia, råoljeproduksjon. Millioner fat per dag.
10,9
10,7
 Glidende snitt,
12 måneder

10,5
10,3
10,1
9,9
9,7
9,5

2014

2015

2016

2017

USA, råoljeproduksjon. Millioner fat per dag.
9,7
9,4
9,1
8,8
 Glidende snitt,
12 måneder

8,5
8,2
7,9
7,6
7,3
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ANNONSE FRA PREEM

DIESEL SOM GJØR
FORSKJELL.
– Vår grunnleggende tanke er at det fornybare må være bærekraftig på lang sikt, sier Ketil Thorsen, sjef for Preem Norge.

PREEM LEDER AN I UTVIKLINGEN
AV FORNYBART DRIVSTOFF
Ledelsen i Preem innså tidlig at selskapet måtte gå fra råolje til biomasse som finnes i naturen,
og at det ville være lønnsomt å ta del i utviklingen. – Resultatet er Preem Evolution Diesel, sier
Ketil Thorsen, sjef for Preem Norge.

SELSKAPET SOM ER SVERIGES STØRSTE drivstoffselskap, satser nå for fullt i Norge. Forretningsideen er å satse
på fornybar energi og visjonen er å lede omstillingen mot et
bærekraftig samfunn. – Det er ikke alt som kalles fornybart
som er bærekraftig, sier Thorsen. – Å hugge ned skogen bare
for å produsere biodiesel er ikke bærekraftig. Preem Evolution Diesel som Preem har brukt tre år på å utvikle, inneholder nå opp mot 50 prosent fornybar energi. Den fornybare
andelen er laget av restavfall fra celluloseproduksjon. Poenget er at det fornybare må være bærekraftig på lang sikt,
understreker han.
Thorsen mener at opp til 30 prosent av den fossile energien
vil erstattes av andre kilder i løper av de neste 10-15 årene.
PÅ JAKT ETTER FORNYBARE RÅSTOFFER
Selskapet bruker mye ressurser på å prøve ut råvarer som kan
brukes i produksjonen av fornybar energi. – Palmeolje passer
ikke inn i kvalitetssikringsprogrammet vårt, sier Thorsen. – Å
hogge ned regnskogen for å skaffe palmeolje er ikke bærekraftig selv om det er fornybart, legger han til.
Det gjelder å være kreativ i jakten på fornybare råstoffer. Både
sagflis og fiske- og slakteriavfall kan brukes langt mer enn det
som gjøres i dag. Økt satsing på fornybare råstoffer kan også

Les mer på
www.preem.no

gi mange næringer et løft. Celluloseanleggene har nå fått et
nytt produkt som de selger videre til raffineriene i stedet for å
brenne dette til liten nytte i egen fabrikk.
– Denne videreforedlingen er bra for celluloseindustrien, for
samfunnet og for Preem, sier Thorsen. Det gjør at vi gradvis kan skift ut fossil energi med fornybar. Interessant nok
oppstår det også nye muligheter for industriutvikling med
utgangspunkt i restavfallet fra Preems produksjon, slik at
industriklynger basert på bærekraftige ressurser vokser opp.
INSENTIVER FRA MYNDIGHETENE
Thorsen påpeker at politikerne er viktige i fasen vi er inne i nå.
Insentiver, rammevilkår og forutsigbarhet er nøkkelord. Det
vil sette fart i utviklingen av fornybare råstoffer. I dag er det
mange som peker på mangelen på fornybare råstoffer. Settes
det høye krav til fornybar energi, vil utviklingen av fornybare
råstoffer presse seg frem, mener Thorsen. – Omstillingen
kommer til å ta tid og vil medføre store investeringer. Skal
vi nå målene 2020-2030 må vi starte nå. Sverige har kommet
langt i det grønne skifte, Norge haler raskt innpå.
Preem har nylig kjøpt XY bulk virksomhet i Norge og distribuerer også Preem Evolution Diesel med 20 prosent fornybar
andel til nyttekjøretøy via YX Truck stasjoner i Norge.

FAKTA
Preem er Sveriges største drivstoff selskap. Vår visjon er å lede
omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier
regnes som de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en
raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje hvert
år. Vår virksomhet består av produksjon, salg, distribusjon samt
trading og varesalg. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje
og fornybart drivstoff til selskaper og privatpersoner i Sverige.
Om lag 2/3 av produksjonen blir eksportert. I Norge kjøpte Preem
nylig YX Norge sin bulkvirksomhet og fordoblet dermed sitt totale
salgsvolum til om lag 400 000 kbm per år. Oppkjøpet bestod også
av 800 kunder der om lag 15 er forhandlere. Preem AB har rundt
1 400 ansatte, der 950 arbeider ved raffineriene. I 2016 hadde
Preem en omsetning på 56 milliarder SEK.
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Konsulentselskapet Omega har
prosjektkonsulenter verden over,
men hovedkontor i Ølensvåg.
Gründerbrødrene Sigmund (til
venstre) og Tor Erling Lunde
gjorde det meste for å unngå
oppsigelser der. Like over fjorden
ruver borerigger i opplag.
Alle foto: Marie von Krogh

ANNONSE FRA ADVOKATFIRMA LUND & CO

MED FOKUS PÅ ENERGI, MILJØ OG NATURRESSURSER
Lund & Co er et spesialistfirma med hovedfokus på energi, miljø og naturressurser med
tilhørende rettsområder, fast eiendoms rettsforhold, offentlig rett, skatterett, EU/EØS-rett og
prosedyre.
Norge er en av verdens fremste energinasjoner og begunstiget
med naturressurser egnet som energikilder, både til havs og
til lands. – Det er spesielt givende og inspirerende å konsentrere hovedtyngden av advokatvirksomheten vår rundt rettsområder som er av så stor betydning for det norske folk, sier
Caroline Lund i Lund & Co. Sammen med sine kolleger har
hun i løpet av ti år bygget opp ett av de fremste advokatmiljøer
innenfor energi- og miljørett i Norge.
Energi- og miljøretten står sentralt
Lund & Cos arbeid omfatter alle energikilder: vannkraft, vindkraft, andre fornybare energikilder, olje og gass.
– Energiretten hos oss omfatter tradisjonell energirett,
moderne miljørettslige problemstillinger, rettsspørsmål om
bruk og vern av naturressurser, og selskapsrettslige, skatterettslige og konsesjonsrettslige spørsmål. Partnerne i firmaet
er i en årrekke rangert blant landets ledende advokater innenfor disse rettsfeltene, forteller Lund.
Stadig mer av den norske energi- og miljøretten er utviklet i
EU. Vår naturmangfoldlov bygger i hovedsak på internasjonalt lovgivningsarbeid, og vår fornybarpolitikk har EUs
vanndirektiv og fornybardirektiv som viktige styringsverktøy.
Gjennom vår partner Per Andreas Bjørgan, mangeårig

Les mer:

www.lundogco.no

konkurransedirektør i ESA, besitter vi den fremste
EU/EØS- rett kompetanse, sier hun.
Naturressursrett og EØS-rett
Ingen samfunnssektor griper sterkere inn i naturmiljøet enn
energisektoren. Og våre naturressurser er utsatt for en stadig
økende aktivitet gjennom større utbyggingstiltak, det være
seg energi- infrastruktur, havbruk osv. – Gjennom mange
offentlige klienter både fra statsforvaltningen og kommunal
sektor og flere kraftselskap er vi så heldige at våre tjenester Per Andreas Bjørgan og Caroline Lund, partnere i Lund & Co.
blir etterspurt både når det er tale om nye utbyggingstiltak og
nye vernespørsmål, sier Bjørgan. Og han fortsetter:
FAKTA
– EØS-retten gjennomsyrer norsk lovgivning, og få
Advokatfirmaet Lund & Co DA har 25 advokater med spesialsamfunnsområder er i dag uberørt. For Norge, som har mer kompetanse og lang erfaring. Alle fem partnere har møterett for
fornybar kraftproduksjon enn de fleste land i verden, byr
Høyesterett. Firmaet har kontor i Oslo.
Europas
grønne skifte på store muligheter. Vi rådgir ofte i spenningsfeltet mellom jus og politikk, typisk hvordan politiske
beslutninger kan gjennomføres innenfor rammene av
EØS-reglene. – Juridisk energirådgivning til utviklingsland
er en spennende tilførsel av nye rettsspørsmål hos oss,
avslutter Bjørgan.
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Oljebygd
ser lyset
Vindafjord har merket oljenedturen mer enn
de fleste lokalsamfunn. Nå har det snudd for
hjørnesteinsbedriften Omega, som bygger nye
og større lokaler.
OLJESERVICE

Jostein Løvås
Ølensvåg

–V

i hadde det for
godt. Det var galt
hele greia. 100
dollar var veldig
usunt for hele
bransjen, og det
var ikke bra for moder Norge heller. Det høye lønnsnivået ødela for
mange andre bransjer, sier Sigmund Lunde.

Ølensvåg
Haugesund
2017Oljeservicegründeren
grafikk/Geoatlas
tar plass
ved møtebordet i hovedkontoret i
Omega i Ølensvåg. «Global Headquarters» burde det vel hete, for
konsulentbyrået har rundt tusen

konsulenter inne i store byggeprosjekter verden over. Alt styres fra
en liten fjordarm lengst nord i
Rogaland, der de to gründerbrødrene Lunde kommer fra. Aldri
har de vært gjennom en lignende
nedtur som i de tre foregående
årene.
– Det var først på slutten av året
vi så lysning, sier Sigmund.

Startet sammen

Det var på 80-tallet Sigmund og
Tor Erling Lunde så smått begynte
å bygge sin forretning. Sigmund var dataekspert, og

ANNONSE FRA GUARD

Guard sørger for smarte, energieffektive løsninger
Guard er en ledende leverandør av industriell automatisering i Norge og Sverige som leverer
komplette, integrerte løsninger innen automasjon og styringssystemer, på områdene vann&miljø,
vei&bane, produksjonsindustri og smarte bygg.
HOLMEN BAD, er et godt eksempel på et smart bygg, hvor
Guard er tungt inne med sin kompetanse. Med jordvarme og
solceller er dette trolig Norges mest energieffektive svømmehall. Jordvarme hentes via varmepumper for å varme opp
svømmeanlegget samtidig som andre varmepumper gjenvinner energi fra ventilasjonsanlegget til både luft, basseng
og tappevann. Alt styres og automatiseres avhengig av hvor
mange som bruker bassenget, Dette er svært avanserte prosesser og bidrar til energieffektivisering hos kunden. Gjennom industrielle løsninger får kundene kontroll på prosess og
produksjon, og blir produktive og konkurransedyktige.
Guard har kompetanse innen systemintegrasjon med helhetlige løsninger på tvers av verdikjeden. Selskapet opererer
automasjon og styringssystemene i de største biogass og forbrenningsanlegg i Norge, som bl.a. Klemetsrud i Oslo, og Greve i Tønsberg. Her går alle de grønne posene med matavfall fra
husholdningene inn i de store forbrenningsanleggene og blir
til energi, som for eksempel at bussene i Grenland bruker gass
fra Greve forbrenningsanlegg som drivstoff.
SAMFERDSEL ER ET OMRÅDE I STERK VEKST, her
kan Guard bidra med flere løsninger. E18 Larvikstunellen, åpnet i september, og omtales som Norges mest høyteknologiske
vei.

Les mer:

www.guard.no

Guard er meget stolte av å ha bidratt med sin kompetanse og
teknologi, som sørger for å gi tusenvis av daglige brukere en
effektiv og trygg transport.
I OSLO STYRER GUARD VANNET FOR 700.000
OSLO BORGERE.
Sikker og stabil vannforsyning er selvfølgelig i fokus, og systemet blir løpene sjekket for IT-sikkerhetsbrudd.
Guard leverer løsninger som omfatter hele vannets syklus fra
drikkevann til renset avløp, og styrer vannet til over 100 kommuner i Norge.
Med sin høye kompetanse og egne utviklede driftskontrollsystemer løser de kundenes mest komplekse utfordringer, alltid
ved å benytte den beste og nyeste teknologien.
Les mer på guard.no

Prosjektleder for Holmen bad fra Guard Jon Egil Eek
Foto: Max Emanuelson

FAKTA
• Guard utvikler løsninger som hjelper kundene til å bli mer effektive.
• Med høyverdige produkter og intelligente løsninger, spiller Guard
en viktig rolle i å finne fremtidens svar på utfordringer knyttet til
automatisering, produktivitet, energieffektivitet og mobilitet.
• Guard omsetter for mer enn 200 millioner norske kroner.
• Guard har 130 ansatte. Flere enn 90 av dem er ingeniører, og
selskapet er i sterk vekst.
• Selskapet har hovedkontor i Sandefjord og kontorer i Oslo,
Bergen, Porsgrunn og Sverige.

Holmen Bad i Asker Foto: Max Emanuelson
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Tor Erling skaffet seg erfaring i bygging av store oljeinstallasjoner.
I 1990 fant de ut at de kunne
kombinere kompetansen i et selskap de kalte Omega, som skulle
levere både prosjektstyringssystemer og prosjektpersonell for
store utbygginger. Sigmund og
hans folk utviklet programvaren
Pims, som etter hvert ble en gjenganger i bransjen, ikke minst takket være utleide Omega-konsulentene som kunne systemet ut og
inn. På høyden var omsetningen
oppi 1,6 milliarder kroner, resultat
før skatt nær 90 millioner, og 1100
konsulenter var tilknyttet systemet.
Så begynte markedet å surne.
Allerede på tampen av 2013
begynte flere av de store oljeselskapene å stramme til pengebruken, ettersom kostnadene var
kommet ut av kontroll. Det var
likevel først da oljeprisen ble halvert i andre halvdel av 2014, at nedturen virkelig kom.

Torsdag 2. november 2017 | Dagens Næringsliv

På loftet sitter programmererne i
påvente av nye lokaler, som
bygges like ved. Sigmund Lunde
har fortsatt sin pult her inne. TIl
venstre sitter sønnen hans,
programmerer Knut Ringheim
Lunde, og til høyre sitter systemutvikler Øystein Berge-Olsen.

Prøvde å vente

Lenge trodde de markedet ville
snu like fort opp igjen som etter
finanskrisen i 2008. Så gikk månedene. Det ble bare mørkere. Brødrene tok et valg. I stedet for å skalere ned på egen organisasjon,
gjorde de maksimal innsats for å
selge seg inn i nye markeder. Sigmund gjorde salgsfremstøt for et
nytt HMS-datasystem designet for
Oslo kommune, mens Tor Erling
brukte referansene fra Edvard
Grieg-utbyggingen til å selge
Omega inn som et kostnadsbesparende alternativ i oljebransjen. De
prøvde også å selge seg inn mot
bygg- og anleggssektoren på land.
– Vi ønsket ikke å trappe ned på
salgsapparatet slik mange andre
gjorde. Derimot så vi muligheter
til å selge systematikken benyttet
i Edvard Grieg til nye oljeprosjekter i en tid da kostnader ble satt i
fokus, og HMSReg utviklet for
Oslo kommune åpnet muligheter
i bygg og anlegg, sier Tor Erling
Lunde.
– Det som har vært bra med
disse to-tre årene, er at vi som
gründere har kommet ut på grasroten og kjent på kundenes behov.
Når vi som gründere garanterer
for prosjektet og skal gjennomføre
det, forplikter vi selskapet på en
måte andre ikke kunne gjort. Vi
tok sjanser som kunne kostet dyrt
hvis det var feil i Omega-leveransene. Men det var viktig at vi gikk
ut i spiss, sier Sigmund.

På bristepunktet

Likevel skrumpet marginene inn.
Konsernet ble delvis reddet av
store oppdrag i USA og Canada,
men i Norge ble antall konsulenter redusert fra 730 til 280.
– På sommeren i fjor var vi på
bristepunktet. Det var måneder vi
gikk et par millioner i minus på
driften. Vi følte vi måtte trekke i
nødbremsen. Til slutt måtte vi
nedbemanne og permittere, sier
Sigmund.
Han mener det var «kvelertak»
før bedriften begynte nedbemanninger, og at mange har sagt at
Omega var altfor sent ute. På bunn
var 870 konsulenter tilknyttet systemet, ned bare 200 fra toppen.
Nå mener han Omega får betalt.
– Men med det apparatet vi nå
har tar vi markedsandeler i 2017.
Det at vi har vært lojale mot de

Omega
Programvare- og konsulentzz

Omega bygger nytt hovedkontor i Ølensvåg til 25 millioner. Når det står klart, er det plass til 70 ansatte.
ansatte, gjør at vi får lojalitet tilbake, sier han.
I Norge har Omega nå 390 konsulenter sysselsatt, opp fra 270.
Antall brukere i Pims er opp med
50 prosent til 30.000. Omega styrer mot 40 millioner i driftsresultat i år, det doble av i fjor.

Flere ben å stå på

Oljekrisen har også gjort at Omega
har fått fotfeste i de andre bransjene man gjorde fremstøt mot da
alt var som mørkest. Offentlig sektor investerer som aldri før i infrastruktur. Det representerer et

På sommeren i fjor
var vi på bristepunktet. Det var
måneder vi gikk et
par millioner i
minus på driften
Sigmund Lunde, Omegagründer

kjempepotensial, mener brødrene.
– Nå har vi ikke et stort volum i
prosent. Men vi er kommet inn
hos Bane Nor, Statsbygg, Sykehusbygg og Oslo kommune som er de
store fiskene, sier Sigmund.
I år går pengene som tjenes
innen olje og gass til å utvikle styringssystemer for bygg og anlegg.
Det innebærer blant annet å oversette oljesystemene fra engelsk til
norsk. I byggebransjen bruker
man norsk.
– Andre forskjeller går på metodikk. I oljeindustrien var det slik,
i alle fall frem til 2013, at en hadde
nesten ubegrenset med midler til
å gjøre ting grundig. 50 millioner
kroner var ikke mye penger hvis
det kunne forhindre at ting gikk
skeis. Slik har det ikke vært i byggebransjen. Der har ting heller gått
galt senere. Produktiviteten i
norsk byggebransje er lav, så det
tyder på at man har noe å hente på
metodikk og systematikk, sier Sigmund.

mye fantasi til for å se at oljemarkedet vil gå opp igjen. Jeg er fornøyd hvis oljeprisen ligger mellom 48 og 60 dollar fatet. Da er det
stabilitet. De tre tunge, fæle årene
er historie, tror Sigmund.
De kan leve med lavere lønnsomhet enn de hadde på topp. De
har ikke amerikanske investorer å
tilfredsstille. 60–70 ansatte eier
selskapet, og er opptatt av trygge
arbeidsplasser. Og selv om de to
brødrene er de største aksjonærene og har familiemedlemmer i
staben, sier de at de aldri har sett
på Omega som en familiebedrift.
– Jeg har klare formeninger om
at det er veldig dårlig for unger å
arve en formue. Vi er vokst opp en
i normal bondehjem. Det gjaldt å
få til hus og hjem selv. Hvis alt det
kom gratis på 18-årsdagen, hadde
det ikke vært like interessant. Det
handler om å lage og bygge ting.
Det blir ikke noe generasjonsskifte
der et av mine fire barn overtar en
majoritetspost i selskapet, sier
Sigmund.

Tror på oljen

Bygger nytt

Fremdeles tror de likevel på oljemulighetene.
– Etterspørselen etter olje og
gass har økt med 10 prosent siden
2014. Produksjonen går ned og
reservene går ned. Da skal det ikke

De går ut på kaien. Like over fjorden ruver borerigger i opplag på
verftet Westcon, en av de andre
store oljearbeidsplassene i bygda.
Det går ikke like bra der. Men oljebygda karrer seg gjennom krisen.

selskap basert i Ølensvåg i
Rogaland.
Selskapet bidrar med
zz
eksperter på styring av store
utbyggingsprosjekter, og en
egenutviklet programvare kalt
Pims for prosjektkontroll,
kvalitetssikring og ferdigstillelse.
Tradisjonelt var aktiviteten
zz
knyttet til store oljeutbygginger, men selskapet forsøker å få
innpass i infrastrukturutbygging på land.
Selskapet omsatte for 1,6
zz
milliarder kroner og hadde
1100 tilknyttede konsulenter
globalt på toppen.
Sigmund Lunde er styreleder
zz
i Omega og største aksjonær
med 25 prosent av aksjene. Han
leder programvareutviklingen.
Tor Erling Lunde er styremedlem og eier rundt 15 prosent av
aksjene, og er sentral prosjektkonsulent. Petter Aalvik er
daglig leder.
En liten kjøretur lenger sør ligger
AF Decom, som river gamle oljeinstallasjoner. Den har fremtiden
foran seg, uansett hvordan det
går.
Omega har troen.
– Vi bygger nytt kontor. Det koster nok 25 millioner kroner alt i alt.
Det blir 70 kontorplasser, nesten
det samme som resten av bygget.
Vi hadde planlagt det før nedturen
og gjort tomtekjøpet. Vi utsatte
det helt til vi ble trygge på opptur
igjen. Det er et fantastisk signal.
Alle som kjører forbi nå skjønner
at det er gang i Omega. Det er billig reklame, sier Sigmund.
Tor Erling protesterer:
– Billig er det vel ikke!
jostein.lovas@dn.no

HEY-HO LET’S GO Foto: Negative/Kristofer Ryde

NÅR LANDETS MEST MODERNE
VANNKRAFTVERK STÅR FERDIG I 2018
VIL DET SYNLIGSTE BEVISET VÆRE
EN NY SMÅBÅTHAVN FOR TURISTER.
Lyse bygger nytt vannkraftverk i Lysebotn – innerst i mektige Lysefjorden i Sør-Rogaland. For at kraftverket skal
bli så effektivt som mulig sprenges det 7800 meter med tunneler dypt inne i fjellet. Det blir det mye stein til
overs av og noe av steinmassen blir til en ny småbåthavn for turister. Utbyggingen gjennomføres med minimale
naturinngrep og selve anlegget ligger 1450 meter inne i fjellet*. Det nye kraftverket, som skal erstatte dagens
60 år gamle kraftverk, vil gi om lag 15 prosent mer energi ved å bruke samme vann på en mer effektiv måte.
Målet er at Lysebotn 2 produserer 100 prosent fornybar
og regulerbar strøm til 75.000 husstander våren 2018.
Les mer på lysekonsern.no/lysebotn2
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Daglig leder i Varanger Kraft
Vind, Tore Martinsen, befinner
seg på den slake steinvidda som
gir minimalt med friksjon og sterk
vind. Vindparken er blant verdens
mest effektive - og mest tåkelagt.
Alle foto: Nicklas Knudsen
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Har for mye
vind, vil lage

hydrogen
Midt i en steinørken ved Barentshavet kan
Norge bruke ekstrem nordavind til å lage ny
utslippsfri hydrogengass. Anlegget lager mer
strøm enn Statnett kan ta imot.
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Rune Ytreberg
Berlevåg

Ràkkucearro
vindpark

L

engst nordøst i Norge stiger en slak steinvidde av
rødgrå stein opp av
Lebesby
Barentshavet. 400 meter
over havet er det hverken
trær, gress, mose eller lav.
Ingen dyr. Ingen fugler. Bare stein
i grått, rødt, brunt, oransje og lilla.
Vinden. Og lyden fra vindmøllene, skjult i tåkehavet.
– Svusj, svusj, svusj.
Denne dagen blåser det bare
seks meter i sekundet, for lite til å
blåse vekk havtåken som nesten
skjuler steinvidda Ràkkocearro’s
hemmelighet: 15 melkehvite vindmøller i en av verdens mest effektive vindparker. Her oppe har de
«Oscar» i vindkraft. Det eneste
problemet er for mye vind.
– I går var jeg forbanna, sier Torfinn Eriksen og gliser et djevelsk
ulveglis, slik bare finnmarkinger
gjør.

For mye vind

Han stikker hodet ut av vindtårnet
80 meter over bakken og sjekker
vindbladene. Vindtårnet er hult,
inni går en miniheis opp til maskinrommet. Energioperatør Eriksen sitter midt i navet til vindbladene. Vingespennet er bare 101
meter, vinden her blir så sterk at
de ikke tør å ha lengre blader.

Slik lager Varanger
Kraft hydrogen
Varanger Kraft vil bruke
zz

Båtsfjord

Vardø

Varangerfjorden

– Jeg var så forbanna. I går var
det masse vind. Kjempevind. Så
blir vi strupet ned til 12 meter i
sekundet, sier Eriksen og ser et
øyeblikk litt vill ut i øynene.
Det nordnorske faguttrykket
«strupet ned» betyr at Statnett gir
ordre om å regulere ned produksjonen til 12 meter i sekundet, selv
om det blåser langt mer. På grunn
av dårlig kapasitet på strømlinjene får ikke Eriksen lov til å la
vindmøllene gå for fullt. Når vinden uler må han redusere produksjonen, og taper en god del penger
på det. Slikt gjør vindglade finnmarkinger «førrbainna».
– Det har skjedd hyppig i høst.
Vinden når 35 meter i sekundet,
40 meter i sekundet, og så blir vi
strupet ned, sier Eriksen.
– Forrige døgn ble vi nedregulert fordi strømnettet ikke klarer å
svelge unna det vi produserer. Vi
ønsker å produsere kraft når det
er vind og er mildt sagt kritisk til
den dårlige nettkapasiteten, sier
Tore Martinsen.
Han er daglig leder i Varanger

Varanger Kraft Vind har vunnet to
«vindkraft-Oscarer» de siste
årene. Prisen heter «Årets
vindkrigar».
Kraft Vind, som i høst vant «VindOscar» i bransjens årlige kåring av
Norges beste vindpark.
– Vi har kjøpt inn 20 meter med
hyller til «vind-oscarene» vi skal
vinne. Du må være stor i kjeften
inntil det motsatte er bevist, gliser
Eriksen.

Vil lage hydrogen på vidda

Vi kjører gjennom steinørkenen til
en hvit murbygning, der Varanger
Kraft styrer vindparken på vidda.
Martinsen byr på kaffe og forteller
hva de vil bruke det enorme overskuddet av vindkraft til. En hydrogenfabrikk.
– Vi vil bruke vinden til å lage
hydrogen. Med begrenset kapasitet på nettet ser vi etter en lokal
løsning der vi utnytter vinden til
å produsere hydrogen på stedet.
Deretter fraktes den ut i markedet
med båt, som komprimert gass
eller på LNG-skip. Altså nedkjølt
og flytende hydrogengass på store

elektrolyse av vann til å
produsere hydrogen.
Den elektriske energien
zz
spalter vannet (H2O) i to deler
hydrogen (2H2) og en del
oksygen (O2).
I en fabrikk kobler man
zz
strøm til en elektrolysør,
tilfører vann, og spalter ut
gassene hydrogen og oksygen.
En megawatt produserer om
zz
lag 500 kilo hydrogengass i
døgnet.
tankskip, sier Martinsen.
For dårlig kapasitet på strømledningene i Øst-Finnmark kan
føre til et nytt industrieventyr i
nord. Varanger Kraft vil bruke
vann og strøm til å produsere
hydrogen. Man bruker elektrisk
energi til å spalte vann, og skille ut
hydrogen og oksygen.
– Vi kan produsere meget stort
volum hydrogen. Statoil skiper ut
lng-tankere flere ganger i uken, og
vi kan produsere mer hydrogen
enn det i volum, sier Martinsen.

Hydrogen uten utslipp

Det går i snitt 70 skip i året med
flytende naturgass fra Statoils
anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Siden produksjonen av gass
startet for ti år siden, har Snøhvit-

ANNONSE FRA VOITH HYDRO

Er totalleverandør av utstyr til vannkraftverk
Voith Hydro er en totalleverandør av elektromekanisk utstyr til kraftstasjoner.
– Vi leverer turbiner, generatorer, kontroll- og apparatanlegg for nye anlegg, og tilbyr oppgradering,
modernisering og service på de samme og tilhørende hjelpesystemer, sier Frode Moen,
administrerende direktør i Voith Hydro AS.
Globalt er Voith Hydro en del av et tysk familieeid konsern
med 150 års erfaring i vannkraftbransjen. – En tredel av all
energi som hentes fra vann verden over, har vi levert utstyr
til. Dette utgjør mer enn 40 000 turbiner. Vannkraft er og
blir en fantastisk kilde til energi, den er fornybar, regulerbar
og kan lagres og virkningsgraden er høyere enn for noen
annen fornybar energikilde, sier Moen entusiastisk.
I Norge er det installert mer enn 2000 aggregater fordelt på
om lag 1700 kraftstasjoner.
– Noen nye anlegg bygges fortsatt, men i dag handler mye
om å oppgradere med ny teknologi og yte service på anlegg
som er levert tidligere. Med ny teknologi øker vi både
kapasiteten og driftssikkerheten på anleggene, en fordel for
alle parter, ikke minst miljøet, sier Moen.

VIKTIG MED VANNKRAFTKOMPETANSE I NORGE
Voith Hydro er opptatt av å ha lokal forankring i Norge og
i Norden. – Det handler om å ha spisskompetanse lokalt
for å best mulig kunne betjene kundene våre, men vi henter
inn kompetanse fra de andre Voith Hydro selskapene når
det trengs. I Norge og Sverige har vi egne medarbeidere
som ivaretar hele verdikjeden fra salg til anlegget er ferdig
og i drift. For oss er det helt vesentlig å ivareta vannkraftkompetansen i Norge. Dette har vært et sterkt bidrag til
vår suksess, og det er viktig for at Norge skal bestå som en
uavhengig nasjon når det gjelder vannkraftkompetanse, sier
Moen.
Voith Hydro har et omfattende program med
systematisk overføring av kompetanse fra seniorene til de
yngre. – Det er ikke ønskelig for oss å gi avkall på
lokal kompetanse og lokal verdiskapning, avslutter Moen.
FAKTA
Voith Hydro er en divisjon i Voith-konsernet som leverer alt av utstyr
og tjenester til vannkraftbransjen. Konsernet Voith har ca. 20 000
medarbeidere i mer enn 60 land. I Norge har Voith Hydro ca. 170
ansatte og ca. 100 i Sverige. Selskapet er lokalisert i Oslo,
Trondheim, Fredrikstad og i Västerås i Sverige.
Voith Hydro AS, Østre Aker vei 90
Postboks 1, Alnabru, 0613 Oslo
Tlf 920 76 000 e-post: firmapost.vho@voith.com
Voith Hydro Sarpsborg AS, Kortbølgen 11
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf 69 38 46 00, e-post: info.vhsa@voith.com

Les mer:
www.voithhydro.com

– Den lokale forankringen og verdiskapningen er en av suksessfaktorene våre. All engineering og service utføres av skandinavisk
personell, sier Frode Moen, administrerende direktør i Voith Hydro AS.
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Varanger Kraft
Produserer elektrisk kraft i
zz

Øst-Finnmark, har 134 ansatte og
hovedkontor i Vadsø. Eies av syv
kommuner i Øst-Finnmark, med
Sør-Varanger kommune som
største eier (31 prosent).
Konsernet hadde i 2016
zz
driftsinntekter på 580 millioner,
et driftsresultat på 150 millioner
og et resultat før skatt på 108
millioner kroner. Vindparken
hadde 80 millioner i driftsinntekter.

Energioperatør Torfinn Eriksen i
Varanger Kraft klatrer opp i Tårn
10 i Rakkocearru Vindkraftpark
ved Berlevåg i Øst-Finnmark.

feltet levert gass for over 100 milliarder kroner. Det er over 10 milliarder kroner i året. Hydrogen fra
Varanger kan bli enda større i
volum enn gassen fra Melkøya,
ifølge Martinsen.
– Det er svært. Det er gedigent.
Det er et vanvittig potensial. Det
illustrerer hvor mye vind vi har på
Varanger-halvøya i allerede tildelte rettskraftige vindkonsesjoner, sier han og understreker at
beregningene er gjort ut fra de
konsesjonene Varanger Kraft hittil
er tildelt.
– Det volumet vi kan produsere
kan dekke etterspørselen i store
deler av verden, sier Eriksen og
slurper kaffe.
– Vi jobber med å få i gang småskalaproduksjon av hydrogen på
nyåret. Det blir hydrogen totalt

Datterselskapet Varanger
zz

Kraft Vind ble etablert i 2012 og
har konsesjon for vindkraftverk
på inntil 200 MW på Raccocearro
(Raggovidda) i Berlevåg
kommune. Høsten 2014 ble 15
turbiner satt i drift med en total
effekt på 45 MW. Årsproduksjonen ligger på 195 gigawatt timer.
Lav kapasitet på strømnettet
zz
er årsaken til at bare en fjerdedel
av konsesjonen (45 av 200 MW)
er bygget ut.

uten karbonutslipp, sier Martinsen.
Han mener markedet for hydrogen i dag er «lite og umodent» og
sier Varanger Kraft må trå varsomt. Selskapet har sammen
«med norske og europeiske partnere» søkt EU om midler til å
finansiere utvikling av karbonfri
hydrogenproduksjon.
– EU har en hinsides stor pengekiste for utvikling av grønne
teknologier, sier Eriksen.

Vind i verdensklasse

Han viser frem et bilde på mobiltelefonen sin av vindmåleren på
anlegget. Måleenheten som viser
produsert kraft stopper på 30
sekundmeter, mens vindmåleren
viser 39 sekundmeter.
– Han gikk i peak og

ANNONSE FRA NTE

Det grønne skiftet – en industriell virkelighet!
Energibransjen står overfor store utfordringer og muligheter. Det grønne skiftet er ikke lenger
bare et politisk slagord - nå er det industriell virkelighet.

SOM DEN STØRSTE PRODUSENTEN av fornybar energi nord for Dovre, vil NTE gi kundene sine et grønt forsprang.
- Nå tester vi fremtidens energiløsninger sammen med kundene, sier Therese Troset Engan, som er leder for innovasjon og
forretningsutvikling i NTE.
Det hun snakker om, er blant annet pilotprosjektet hvor 10
gårdsbruk får montert solceller til kostpris, og dermed kan ta
ansvar for sin egen strømproduksjon. Samtidig får vi testet
hvilke muligheter som ligger i solenergi.
- Vi skal ta en aktiv rolle i utviklingen av et fossilfritt landbruk,
sier Troset Engan.
Landbruket blir stadig mer automatisert og mer energikrevende. Melkerobotene har forlengst fått fotfeste på norske
gårder. Det er bare et tidsspørsmål før de elektriske traktorene
blir introdusert, og elektriske roboter som kan pløye, gjødsle,
så, luke og høste er under utvikling.
I TILLEGG TIL Å FORENKLE arbeidshverdagen til bønder, har disse nyvinningene én ting til felles; De trenger strøm
for å fungere. Utviklingen fra manuell arbeidskraft til automatiske operasjoner gjør at behovet for elektrisitet i landbruket
blir stadig større.
Landbruket er i en særstilling når det gjelder bruk av solenergi. Driftsbygningene har store tak med plass til større solcelleanlegg. Større anlegg gir lavere kostnader per produsert
kWh enn mindre anlegg. Gårdsbruk bruker ofte mye strøm
på dagtid, når prisen på strøm er høyest - og når solcellene
produserer som best.

Les mer:
www.nte.no

- VI HAR STOR TRO PÅ bruken av solenergi i landbruket, forteller Tove Hatling Jystad, som er utviklingsleder ved
Mære landbruksskole.
Overgangen fra fossile oppvarmingskilder til lokalprodusert
energi er uunngåelig.
- Robotene i landbruket vil raskt få følge av stadig flere digitale nyvinninger. Jo raskere landbruket ser på fornybar energi,
desto sterkere rustet står de i årene fremover, og i fremtidige
generasjoner, sier Troset Engan.

Therese Troset Engan, leder for Innovasjon og Forretningsutvikling
i NTE.

Tove Hatling Jystad, Utviklingsleder for Mære Landbruksskole.

FAKTA
Visste du at solforholdene i Norge er mer en gode nok for et solcelleanlegg? Det er selve lyset fra solen som aktiviserer solcellene,
og ikke solstrålene. I tillegg er solcellene mer effektive ved lave
temperaturer.
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sprengte måleskalaen, sier
Eriksen, som i likhet med
nordlendinger flest kaller vinden
for «han».
Samene kaller stedet Ràkkocearro. Cearro betyr steinkledd
vidde. Ràkko betyr båtspant.
Ordet Ràkkocearro beskriver en
steinkledd vidde med form som
en hvelvet båt. Om vinteren fyller
snøen igjen alle små hulrom i det
flate, treløse terrenget og skaper
et av verdens mest forblåste steder.
– Med snø blir det null friksjon.
Vinden her er i verdensklasse. Jeg
har enda ikke klart å finne et landanlegg noe annet sted i verden
som har høyere målinger og bedre
utnyttelse enn oss, sier Martinsen,
og forteller om jevn, sterk vind
som ligger «skyhøyt over andre
norske vindparker».

Verdensmesterskap i vind

Nå får han lokal konkurranse om
«vind-oscaren».
Ràkkocearro
vindpark ligger i Berlevåg kommune og startet opp produksjonen i 2014. I høst åpnet nabokommunen Båtsfjord sin vindpark på
Hamnefjell. Begge steder har 15
vindmøller hver med en produksjon på om lag 190 gigawatt timer
i året.
– Kretsmesterskapet i vindkraft
på Varangerhalvøya kan fort bli et
verdensmesterskap, sier Eriksen,
og er ikke i tvil om hvem som vil
vinne kampen mellom de sterkt
rivaliserende fiskeværene Berlevåg og Båtsfjord.
– Vi tar dem. Det er spekulasjonsfritt. Vindkraftverket i Båtsfjord er bare en startmotor sammenlignet med vårt, gliser Eriksen, som er svigerfar til driftslederen for vindparken i Båtsfjord.
– Vår vindpark blir trolig den
første i Norge som kan drives uten
støtte fra grønne sertifikater eller
andre subsidier, mener Martinsen.

Laget vindmølle som barn

Han var bare 15 år da han ordnet
til en liten vindmølle som forsynte
familiens hytte med strøm. Eriksen startet enda tidligere, åtte år
gammel laget han vindpropell til
lys på barnerommet.
– Det var en god, gammeldags
sykkeldynamo, sier Eriksen og
viser med kraftige hender hvordan man lager vindmølle av en
slik dynamo.
– Jeg smidde propeller, satte de
på dynamohjulet, brukte sprengtråd og trakk to faser inn gjennom
vinduet til en vanlig sykkellykt
skrudd på veggen. Det funket. Da
kunne jeg lese om kvelden, hvis
det blåste, flirer Eriksen, som
utdannet seg til energimontør og
energioperatør for å jobbe med
vind som voksen.
Tåken letter ikke, selv om det
blåser opp. De to vindentusiastene trer ut av driftsbygningen,
ser utover den røde sandsteinen.
Det gamle fjellet er brukket opp i
småsteiner. Litt lenger bort ligger
en av Norges eldste bosetninger,
10.000 år gammel. Eriksen går
mot bilen for å kjøre ned til sivilisasjonen.
– Vi leker jo bare, for full betong,
mens han der betaler lønnen mi,
sier Eriksen, peker på Martinsen
og gliser:
– Ja, livet er artig.
rune.ytreberg@dn.no
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Tårn 10 i Rakkocearru Vindkraftpark ved Berlevåg i Øst-Finnmark
Foto: Nicklas Knudsen

ANNONSE FRA TAMPNET

Tampnet utvider stadig infrastrukturen. De neste årene vil Tampnet bygge hundrevis av kilometer med sjøkabel både for å støtte digitaliseringen offshore og for å fortsette å
levere høykapasitets, redundante fiberkabler.

En viktig aktør i
digitaliseringskappløpet
Uten vårt nettverk av undersjøiske fiberkabler og
trådløs LTE teknologi er det ikke mulig å digitalisere oljeindustrien. – Tampnet sin infrastruktur blir
derfor viktig og åpner mange nye muligheter når oljeindustrien skal digitaliseres, sier Per Helge Svensson, CEO i Tampnet.

TAMPNET har over 2.500 km med undersjøiske fiberkabler
og mer enn 60 4G LTE basestasjoner i Nordsjøen og Mexicogolfen.
– Det er vår kontinuerlige og offensive utbygging av sjøkabelnettverk og LTE basestasjoner som gjør det mulig for olje- og
gassindustrien å oppfylle sine mål om økt sikkerhet og effektivitet – i tillegg til å tilrettelegge for den pågående og viktige
digitaliseringen av industrien, sier Svensson.
– Det er utrolig spennende å se hvordan olje- og maritime
industrier klarer å ta ut store forretningsfordeler ved å anvende teknologi. Overgangen fra tradisjonell satellitt båndbredde med høy forsinkelse (600 ms) til høyhastighet 4G LTE og
fiber båndbredder med lav forsinkelse (30-40 ms) er enorm
– og mottakelsen overgår så langt alle våre forventninger, sier
Svensson.
STORE SPRANG FOR EN HEL BRANSJE
I tillegg til å øke den maritime dekningen for rigger og fartøyer, er nesten alle basestasjonene installert slik at de også gir
intern dekning på vertsplattformen.
– Dette klargjør plattformene for fremtiden og gjør at de er i
stand til å utnytte sikrere og mer effektive arbeidsmetoder.

Les mer på
www.tampnet.com

Eksempler på det er fjernovervåking og vedlikehold, full
mobilitet for arbeiderne og deres verktøy, maskin-til-maskin
kommunikasjon, tilstandsbasert vedlikehold, stordata
analyser og flere andre prosesser som er viktige i digitaliseringsløpet, utdyper Svensson.
Han peker på at utbyggingen også styrker Tampnets posisjon
som verdensledende innenfor leveranse av høykapasitets- og
kommunikasjon, med lav forsinkelse i offshoremiljøet.
– Som den ledende i bransjen har vårt stadig voksende fibernettverk gjort det mulig for en hel industri å ta betydelige sprang når det gjelder smartere arbeidsprosesser, sikrere
operasjoner og mer effektiv produksjon.
GRIPE MULIGHETENE
– Det har vært en del av vår strategi fra dag én å bygge et
robust og fremtidsrettet nettverk som skal være i stand til å
håndtere de fremtidige behovene i bransjen. Nettverket har
utviklet seg enormt de siste årene, forteller Svensson.
Han mener det ikke er noen begrensninger på hva dette
nettverket kan brukes til.
– Infrastrukturen og dekningen er på plass, så nå er det opp til
oljeselskapene, serviceselskapene og den maritime sektoren

å ta mulighetene i bruk og digitalisere industrien, sier Svensson.
Tampnet eier og drifter det største offshore kommunikasjonsnettverket i verden. Selskapet leverer høykapasitets telekommunikasjonstjenester til mer enn 280 olje- og gassplattformer, Floating Production Storage og Offloading (FPSO)
enheter, til skip i Mexicogolfen og til den danske, norske og
britiske kontinentalsokkelen av Nordsjøen

FAKTA
Tampnet ble etablert i 2001, har hovedkontor i Stavanger og har
ellers kontorer i Rio de Janeiro, Sydney, Aberdeen, Lafayette og
Houston.
www.tampnet.com
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Statoil tungt inn i
bitcoin-teknologi
35 år gamle Ragnhild Ulvik skal lede Statoil inn i fremtiden.
Bitcoin-teknologien blockchain er en av teknologien hun tror
kan endre oljeselskapet.
ENERGI

Morten Ånestad
Fornebu

R

Industriell revolusjon

Det var i april i år NHH-utdannede
Ulvik ble utnevnt til oljeselskapets nye innovasjonsdirektør. I
Statoil er det Ulvik som skal se inn
i glasskulen og finne de nye tren-

Ragnhild Ulvik
Alder: 35
Stilling: Innovasjonsdirektør
Statoil
dene. En enorm mengde data som
selskapet eier gir store muligheter, ifølge Ulvik.
– Vi har 28 petabyte med data i
Statoil. Dette er sikkert Norges
største datasamling. Hvis du er
dataekspert er mulighetene helt

ekstreme, sier hun. Til sammenligning har det norske nasjonalbiblioteket på 10 petabyte. En petabyte tilsvarer en million gigabyte,
som er enheten vi vanligvis bruker til å angi lagringskapasiteten
til mobiltelefoner og harddisker.
– Statoil har en lang historie
med innovasjon. Men nå blir vi
utfordret på en helt ny måte. Det
er den fjerde industrielle revolusjon. Det er teknologi som krasjer
inn i dagliglivet, arbeidslivet og
forretningsmodeller. Det blir viktigere å jobbe på tvers, både
internt og med samarbeidspart-

KF 83 Kikkut. Foto: Steamheads

agnhild Ulvik jobber
ikke på et helsestudio.
Det bare ser slik ut når
en kommer inn i kontorlandskapet til Statoils 35 år gamle innovasjonsdirektør på Fornebu.
– Vi driver og tester om du tenker annerledes når du går og snakker, sier Ulvik mens hun trasker av

gårde på tredemøllen. Foran tredemøllen står en plante med et spesielt lys som skal bedre veksten –
og løsne på kreative prosesser.
– Vi er opptatt av hva som driver
innovative prosesser. Det kan
være små ting som endrer måten
en tenker på. Her kan vi teste det,
sier hun.

LOS Energy er den største energileverandøren til det norske bedriftsmarkedet og en av de ledende aktørene
i Norden. Med vår erfaring og kompetanse identifiserer og planlegger vi bærekraftige energiløsninger i samarbeid
med nordiske virksomheter. Møt oss på losenergy.com

nere. Derfor ble det viktig for oss
å ha en enhet for innovasjon på
konsernnivå, sier Ulvik.
Det er snakk om disruptiv teknologi som kan endre hele forret-
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Innovasjonsdirektør Ragnhild
Ulvik i Statoil tror at det å gå kan
stimulere kreative prosesser. På
kontoret på Fornebu har hun
tredemølle. Foto: Ida von Hanno
Bast

digitalt distribuert regnskapsbok
for økonomiske transaksjoner.
Hver blokk inneholder informasjon om transaksjoner i en kjede
og kan ikke endres. Det er ikke
behov for en tredjepart som har
ansvaret for transaksjonene.
– Du kan tenke deg at blockchain
vil treffe oss i tradingen på energisiden. Vi vet egentlig ikke hvordan
dette vil treffe oss som energiselskap, men vi har gått inn i tre ulike
konsortier med eksterne samtidig
som vi kjører noen interne prosjekter, sier Ulvik.
– Blockchain er en teknologi
som vi ikke vet helt hvordan vi
skal bruke nå, men som er et
område hvor vi må være føre var
eller se mulighetene, sier Ulvik.

Søker radikale ideer

ningsmodellene Statoil-konsernet
er tuftet på. Fornybare energikilder er ett område. Tradisjonell trading et annet.
– Vi vokser mye innenfor nye

energiløsninger. Der er det en del
som treffer oss. Innenfor verdikjeden vår er det endringer i samspillet mellom aktørene og hvordan
man organiserer verdikjeden.

Blockchain, teknologien bak
kryptovalutaen bitcoin, er en av
teknologiene Ulvik og hennes innovasjonsteam nå studerer i detalj.
Teknologien kan brukes som en

Foreløpig er det bare seks ansatte
i Ulviks innovasjonsteam.
– Det er en veldig liten enhet.
Men vi bruker nettverket av dem
som jobber med innovasjon i Statoil samtidig som vi har en rekke
samarbeidsprosjekter. Vårt mandat er ganske stort og åpent.
– Hva er mandatet?
– Vi jobber med de mer radikale
ideene. Å skape en lomme for å
prøve ut de ideene er en viktig del
av vårt mandat. Samarbeid på
tvers er viktig i det arbeidet.
Blockchain er en av disse aktivitetene, sier hun.
– En gründer er ofte motivert av
å jobbe selvstendig. eller tjene penger. Er innovasjon vanskelig i et
stort selskap?

Blockchain
Blockchain er den underligzz

gende teknologien bak den
digitale valutaen bitcoin.
En blockchain kan brukes
zz
som en digitalt distribuert
regnskapsbok for økonomiske
transaksjoner. En blokk
inneholder et sett transaksjoner samt tidsstempel og
bekreftelse som sikrer at
blokken ikke kan endres uten at
det oppdages.
Neste blokk inneholder
zz
lenke til den foregående og
dennes bekreftelse.
Hver blokk replikeres til alle
zz
noder i et nett, slik at hver node
inneholder hele regnskapsboken. Ingen er original.
Det er ikke behov for noen
zz
tiltrodd tredjepart som har
ansvar for de økonomiske
transaksjonene.

– Veldig få av de jeg treffer har
dollartegn i øynene. Få blir rike,
men selvrealisering og det å se sin
idé bli realisert, motiverer mange.
Det som gründere opplever, på
godt og vondt, er et press på seg
hvor det dreier seg å få pengene til
å strekke til ut måneden. I et stort
selskap får du store muligheter til
å teste ting. Det er interessant for
små selskaper, sier Ulvik.
morten.anestad@dn.no

ANNONSE FRA MAGELI

ADVOKATFIRMAET MAGELI - ET TRYGT VALG
Advokatfirmaet Mageli har gjennom en årrekke satset på å utvikle rådgiverkompetanse innen
energisektoren. – I dag bistår vi en rekke selskaper innenfor vannkraftproduksjon, distribusjon og
omsetning av energi, sier Trude Holmen, partner og daglig leder i Mageli.

Holmen trekker frem kompetanse innen kraftutbygging,
vann, vind og fjernvarme, hvor Mageli har arbeidet med rettighetsavtaler med grunneier, igangsetting og gjennomføring
av utbyggingsprosessen. – I dette ligger også entrepriser og
kontraktsoppfølging, sier hun.
DIGITALISERING
I dag er digitalisering av energibransjen et høyaktuelt tema.
Advokatene hos Mageli har spisskompetanse på IKT-kontrakter. Firmaet har bistått en rekke kraftselskaper, blant annet
ved anskaffelsen av AMS-systemer og i andre disruptive endringsprosesser. – Felles for de teknologiske endringsprosessene i energibransjen er at de som oftest fører med seg behov for organisatoriske endringer i selskapene. Vi tilbyr også
personvernsrettslig kompetanse. En kompetanse som er helt
avgjørende for å vurdere lovligheten av å implementere alle
de mulighetene som ligger i et fulldigitalisert system opp mot
sluttkunder. Dette gjelder blant annet innhenting, lagring og
bruk av personsensitive opplysninger og tredjepartstilgang til
data og målesystemer, forklarer Holmen. Den personvernsrettslige kompetansen er også nyttig i forberedelsen av anbudskonkurranser ved anskaffelse av IKT-leveranser. – Våre
energirettsadvokater bidrar til at kundene ikke begår feil som
det senere er kostbart å rydde opp i. Det lett å trå feil, sier hun.

Les mer:
www.mageli.no

FAST EIENDOM
Mageli har en betydelig oppdragsmengde knyttet til rettsforhold ved fast eiendom og grunnerverv. På dette området har
firmaet høy kompetanse, særlig innen etablering og drift av
kraftverk og annen infrastruktur i energibransjen. Vår kompetanse omfatter blant annet ekspropriasjon, makeskifte, servitutter og en rekke naborettslige problemstillinger. – Det å
bruke oss sikrer kvalifisert og effektiv rådgivning. Med andre
ord – vi er et trygt valg, sier Holmen til slutt.

FAKTA
Advokatfirmaet Mageli ANS har 22 advokater. Firmaet har hovedkontor i Hamar og kontorer sentralt i Oslo og Lillestrøm, men har
kunder fra hele landet. Firmaet har et attraktivt juridisk fagmiljø
innen energirett, med meget konkurransedyktige priser og tilgang på
topp kvalifiserte advokater.

Vi er på offensiven i digitaliseringsprosesser, sier Trude
Holmen, partner og daglig leder i Mageli.
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Toppsjef Karl Johnny Hersvik er
kledt for Aker BPs årlige arrangement i Det Norske Teatret: Et
faglig seminar etterfulgt av
middag, og til slutt forestillingen
«The Book of Mormon».
Foto: Mikaela Berg
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Det å bli oljeog gassbransjens
Spotify, ville vært
helt fantastisk
Gjennom tre år med oljekrise har han tredoblet
børsverdien av Kjell Inge Røkkes oljeimperium gjennom
fem oppkjøp. Men aller helst vil Karl Johnny Hersvik
gjøre Aker BP til oljebransjens svar på Spotify.
OLJE

Jostein Løvås
Stavanger

D

et var sommer i New
York. En norsk oljeselskapssjef kom gående
gjennom finansmetropolen sammen med
sine finansfolk. De
skulle skaffe 500 millioner dollar
i lånekapital til Røkkes veksthungrige oljeselskap Aker BP. Med en
oljepris på femti dollar og investeringstørke blant store oljeselskaper ble de møtt med ett stort
spørsmål på investortreffet.
– Offshore, that’s dead, isn’t it?
Han smilte og sa at ryktet om
bransjens død er sterkt overdrevet. For det er akkurat nå det
skjer. Midt i krisen. Det er nå Røkkes oljeimperium skal bygges.
Karl Johnny Hersvik fronter det

hele. Hersviks tid som administrerende direktør i Aker BP har
sammenfalt perfekt med den verste oljenedturen i nyere tid. Han
ble nemlig toppsjef i Røkkes oljeselskap da oljeboblen var på sitt
mest oppblåste i mai 2014, et par
måneder før det smalt. Siden den
gang er oljeprisen halvert, men
Aker BPs børsverdi er mirakuløst
nok tredoblet til 55 milliarder kroner i slutten av oktober.

Hamstrer oljeselskaper

Fem andre oljeselskaper er blitt
slukt på veien, senest Hess Norge.
Under Hersviks ledelse har selskapets egen oljeproduksjon økt fra
skarve 1200 fat til 165.000 fat per
dag. Innen seks år skal den dobles
ytterligere. Selskapet er på vei til
å bli størst etter Statoil og staten
på norsk sokkel. Han har et mantra han gjentar overalt han går:
Oljeselskapene må endre seg fundamentalt. Oljebransjen kan ikke
lenger være en risikohåndterings-

Karl Johnny
Hersvik
Alder: 45
Sivilstand: Gift, en sønn på 17,
en datter på 13 og en sønn 10.
Utdannelse: Cand.scient. i
matematikk fra Universitetet i
Bergen
Bakgrunn: Oppvokst som sønn
av lærer og tømrer i Bergen,
der han fortsatt bor med familien. Via matematikken gikk
veien inn i Hydros daværende
oljeavdeling i 1998. Etter en
rekke jobber i inn- og utland for
både Hydro og senere Statoil,
startet han i 2014 i jobben som
administrerende direktør for
Kjell Inge Røkkes oljeselskap.
forretning der alt handler om å
unngå å gjøre feil. Nei, oljefremtiden tilhører dem som kan kutte

kostnad per fat til et minimum.
Forbildet må være vinnerne i vanlige lavmarginbransjer.
I år er Hersvik kåret til «oilman
of the year» i Norge.
Muligens kan han gå på vannet.
I alle fall kan han tvinge olje ut
av stein.
Lite tydet på at Karl Johnny
Hersvik skulle bli oljetoppsjef
med tolv millioner i årskompensasjon da han kom til verden i Bergen såpass sent som i 1972. Moren
var lærer og faren var ansatt i
Statsbygg vest. Men det var noe
med Kalle, som alle kaller ham.
Han pløyde gjennom bøkene på
skolen så fort han fikk dem. Han
hadde en bror, men klarte seg godt
alene. I ungdommen likte han å gå
på ski og overnatte ute. Han kunne
hoppe på toget til Voss eller Hardangervidda og gå alene ut i det
kalde hvite.
Videregående tok han på den
kristne privatskolen Danielsen i
Bergen, der han også ble sammen

med sin fremtidige kone allerede
som 16-åring.
– Vi giftet oss da jeg var 21, sier
Hersvik.

Matematikk og olje

Da var han allerede godt i gang
med studiene ved Universitetet i
Bergen. Det var ikke noe lettvekterstudium han slo inn på, men
anvendt industriell matematikk.
Tilfeldigheter brakte ham inn i
oljebransjen. Det var 1998 og oljeprisen falt mot ti dollar fatet, og
slett ikke lett å få jobb.
– Jeg hadde en kamerat i Hydro.
Han fikk til et intervju hos Hydro
i Sandsli. Jeg satt i et par timer og
diskuterte oppskalering med
intervjueren. Han var fagmann.
Det var mange av dem i gamle
Hydro. Hun fra hr sa ikke ett ord
gjennom hele intervjuet.
Hersvik ler en klukkende liten
latter. Det er ingen store fakter. Han
kaller Hydros daværende
oljedivisjon for et dynamisk
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Røkkes oljeimperium
Oljeselskapet Aker BP er resultat av en rekke oppkjøp
og fusjoner gjennom det
siste tiåret, i stor grad
regissert av Kjell Inge
Røkke og hans Aker
2017
Capital.

Aker BP

Til Trondheim

Hjemme i Norge igjen ble han
leder for Statoils forskningsavdeling på Rotvoll i Trondheim. I
samme by satt oljeselskapet Det
norske. Dette selskapet hadde en
sammensatt forhistorie. Oljeveteranen Erik Haugane hadde bygd
det opp, men gjennom en sammenslåing med Aker Exploration
hadde selskapet fått en ny storeier: Investoren, fiskeren og
industrimannen Kjell Inge Røkke.

Tusen fat per dag.
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sokkel for Aker BP.
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og interessant miljø. Han var
vant med å programmere differensialligninger, men i den første
arbeidskontrakten sto det «geolog».
Stabler med bøker i geologi og geofysikk ble anskaffet.
– Jeg er en selvlært nerd på det
feltet, sier Hersvik.
– Hydro var et fantastisk selskap, sier han også.
I løpet av kort tid jobbet han
både som reservoaringeniør, med
brønndesign, med strategi og
finans, og ikke minst med Bragefeltet, som han mener hadde alle
utfordringer som finnes på norsk
sokkel. Han jobbet med endringsprosjekter. Han jobbet også med
Troll olje, Hydros prestisjeprosjekt.
– Hydro hadde en tydelig utfordrerrolle. Gikk Statoil til venstre,
gikk Hydro nesten per definisjon
til høyre, sier han.
Helt på slutten av Hydros tid i
oljebransjen ble han også sendt for
å ivareta det som da var et av selskapets siste store fremtidshåp,
Anaran-området i Iran, der Hydro
etter hvert påviste enorme mengder olje i en ekstremt kompleks
brønn. Familien bodde der i to og
et halvt år. Så kom fusjonen. Statoil
slukte hele Hydros oljedivisjon.
– Fusjonen var krevende. Jeg
tror kanskje man undervurderte
kompleksiteten, sier Hersvik.
– Mange har kritisert fusjonen.
I etterpåklokskapens navn kan
man lure på om det strukturelt
gagnet norsk sokkel, sier han.
Snart ble han leder i StatoilHydros nye Midtøsten-prosjekt,
denne gang i Irak, i et prosjekt der
man skulle revitalisere et gammelt gigantfelt sammen med russiske Lukoil.
– Jeg lærte mye kultur. Det satt
irakere, russere og nordmenn i
samme forhandlingsrom. Av og til
lurte jeg på om det ikke var nordmannen som virkelig var «the odd
man out», sier han.
Han var med på å få Statoil inn
i Irak, men også ut igjen uten at
selskapet tapte altfor mye penger.

40 prosent av Aker BP,
mens BP sitter på 30 prosent.
 Selskapet annonserte nylig
2016
oppkjøpet av Hess Norge
med 24.000 fat i dagproduksjon til to milliarder dollar.
 Fra før hadde Aker BP en
dagproduksjon på 140.000 fat,
men har snakket om en mulig
dobling innen 2023.
 Siden Karl Johnny
Hersvik ble toppsjef i mai
2014, har aksjekursen
tredoblet seg til tross
BP Norge
for oljeprishalveringen.
Selskapet er verdsatt til 1974
drøyt 50 milliarder
kroner.

ra 2
0

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) klipper snoren under åpningen av Ivar Aasen-feltet sammen
med styreleder i Aker BP Øyvind Eriksen (fra venstre), toppsjef Karl Johnny Hersvik og tidligere styreleder
Sverre Skogen. Foto: OED
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 Aker Capital eier i dag
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Før oppkjøpet av Hess Norge
Nye felter

Investor Kjell Inge Røkke fikk bygd to store borerigger ved Stord-verftet sitt i 2008. Han eget oljeselskap leide den nærmeste, «Aker
Barents» i årevis, og boret mange tørre brønner – et ømt tema i Aker
BP. Foto: Alf Ove Hansen
Røkke var ingen passiv eier. I
2013 ble Røkke forbannet etter at
oljeselskapet sendte en stor plattformbyggejobb til Singapore i stedet for å gi den til hans eget offshoreverft på Stord. Styret ble
skiftet ut. Røkke gikk inn i styret.
Toppsjef Haugane gikk av. Like før
han forsvant, pekte Haugane på
en mulig arvtager: Statoils forskningsdirektør på Rotvoll.
Hersvik ble utnevnt som ny sjef
for oljeselskapet Det norske i
oktober 2013. Før han kunne tiltre,
måtte han gjennom et halvt års
karantene.
– Det syntes jeg var krevende.
Her hadde jeg holdt et visst tempo
og gått for full maskin i årevis.
Plutselig gjør du ikke det lenger.
Det ble mye trening. Jeg satte opp
en bråte andre prosjekter. Ved
enden av min «garden leave» drev
Aker-storeier Kjell Inge
Røkke kontrollerer både
Aker BP og en rekke
oljeserviceselskaper.

jeg med softwareutvikling og var
involvert med styre og stell i Sjømannskirken, sier han.
– Jeg ble kjent med den i Midtøsten. Tilfeldigheter avgjorde. Det
var en del støy rundt generalsekretæren, og jeg bidro litt, sier
Hersvik, som fortsatt sitter i Sjømannskirkens styre.
Han humrer litt over Sjømannskirkens rolle for utstasjonerte
nordmenn.
– Det er fascinerende. Når nordmenn reiser ut, skal de ha vafler.

Oppkjøpsbølgen

Hersvik hadde knapt tiltrådt som
ny toppsjef i Det norske før selskapet annonserte det første store
Røkke-regisserte
oppkjøpet,

denne gang av Marathon Oil Norge
for 12,6 milliarder kroner i juni
2014. Så kom oljekrisen, men
hamstringen fortsatte. I oktober
2015 ble Svenska Petroleum i
Norge slukt for 75 millioner dollar.
En måned etter kom kjøpet av Premier Oil i Norge for rundt en milliard kroner. Så, i juni 2016, kom
det store kuppet, sammenslåingen med BP Norge. I klassisk
Røkke-stil var det en komplisert
transaksjon der Aker kom ut som
hovedeier. I slutten av oktober i år
la Aker BP to milliarder dollar på
bordet for Hess Norge og lovet
samtidig større aksjeutbytter, en
nyhet som sendte aksjekursen til
rekordnivå.
I Aker BP-styret bestemmer nå
Røkke det meste sammen med sin
høyre hånd, styreleder Øyvind
Eriksen. I offentligheten har
Røkke derimot inntatt en stadig
mer tilbaketrukket rolle. Selv om
han er en av Norges rikeste og
mektigste næringslivsmenn, ytrer
han seg stort sett bare en gang
årlig offentlig, og da gjennom et
brev til Akers aksjonærer i forbindelse med årsrapporten.
I årets aksjonærbrev er Hersvik
tildelt et eget avsnitt. «Aker BP har
null innvirkning på oljeprisen,
men selskapet kontrollerer tre
hendler som påvirker selskapets
kontantstrøm. Den ene styrer kost-

Jeg er en selvlært
nerd på det feltet
Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP
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nader knyttet til drift (opex), den
andre investeringer (capex) og den
tredje justerer optimalisering av
brønnstrømmer – det vil si produksjonen. Like viktig som verdiskapingen i 2016, er Aker BP-sjefen
Kalle (Hersvik) og hans nye ledergruppes kontroll på de tre hendlene», skrev Røkke i vår. Hersvik
vet hva han har å forholde seg til.
– Du tenker på Kjell Inge? Jeg
synes det har vært inspirerende
relasjon. Det er utfordrende til
tider, men det går litt begge veier
– det er en åpen og enkel dynamikk, det er lett å få avklaringer.
Jeg synes det har vært ekstremt
inspirerende. Spesielt når en står
opp mot et problem skapes det
mye kreativ energi. Det er litt den
samme gløden vi prøver å skape
internt i Aker BP, sier Hersvik.
– Har dere god kjemi som typer?
– Jada, veldig god kjemi.

okt.

2017 april

juli
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grafikk/Kilde: Aker BP/DN/Infront

– Du er akademiker med matematikkutdannelse, mens Røkke
liker å omtale seg som fisker med
dysleksi og lærevansker.
– Hahaha. Jeg tror nok han er
skarpere enn det, ja, sier Hersvik.
Røkke har definitivt sine strategier. I tillegg til å kontrollere
Aker BP, kontrollerer han også
oljeserviceselskaper som ingeniørselskapet Aker Solutions,
verftsgruppen Kværner og Akastor, det siste ledet av Røkkes sønn.
Koblingene mellom selskapene er
tette. I sin tid startet Røkke oljeselskapet sitt mye for å sysselsette
en borerigg han hadde fått bygget
på verftet sitt på Stord, en rigg som
også var eid av et annet Aker-selskap. Det var et skattemessig gunstig arrangement. Denne riggen,
«Aker Barents», skulle bore en
rekke tørre letebrønner for
oljeselskapet i flere år.

ANNONSE FRA KONGSBERG DIGITAL

– Teknologien vår er et viktig bidrag i utformingen av de fornybare energikildene, sier Kristian Holm, Vice President Renewables i Kongsberg Digital.

ENERGIFREMTIDEN ER
HER NÅ!
Kristian Holm, Vice President Renewables i Kongsberg Digital, er ikke i tvil: Energifremtiden er
her nå. Og den handler om fornybar energi.

– NÅ ER DET ENERGI FRA VIND OG SOL det skal satses på. Energiproduksjon fra vind og sol krever helt andre systemer og teknologier enn når energien hentes fra vann eller
kull. Først og fremst er det uforutsigbare kilder; verken vind
eller sol kan vi bestemme omfanget av, vind og sol kommer
og går – og dag blir til natt. I tillegg krever kildene åpne rom
rundt seg for at vinden skal få tak og sola møte solcellepanelene. Vi i Kongsberg Digital tar oss av det uforutsigbare ved
vindkraft og solkraft. I klartekst betyr det at vi tilbyr de store
energiprodusentene systemer som gjør det uforutsigbare mer
forutsigbart, sier Holm.
Han trekker en parallell til Kongsberg Maritime som i mange
år har arbeidet med og utviklet kontrollsystemer for skip.
– Naturens luner er uforutsigbare. Det er elementene i naturen, kombinert med markedsmessige forhold og tilstandsbaserte data, som til enhver tid avgjør hvilke tiltak som skal
settes inn for å sørge for en optimal produksjon. Man trenger en teknologi som oppdager svingningene i vind og sol og
setter inn tiltak eller gir melding om hva som må gjøres. Det
er utfordrende å regulere og veldig spennende. Det er kompetansen fra Kongsberg Maritime som vi bygger videre på i
Kongsberg Digital, forklarer Holm.
VIL SETTE STANDARDEN
Kongsberg Gruppen kjenner energisektoren godt og har siden oppstarten av sin satsning på fornybar energi i 2012 utviklet teknologi for nettopp denne sektoren. Det handler om
valg av fornybar energi, solkraft eller vindkraft. Det handler

Les mer på
www.kongsberg.com

om systemer for å styre og kontrollere energiflyten og ikke
minst vedlikeholde produksjonsenhetene.
– For å kontrollere og utnytte energien utvikler vi systemer
som styrer energien ved å lagre den når forbruket er lite, som
det er om natten, og hente den igjen når vi vet at forbruket er
stort, rundt frokost og middag. Andre systemer kontrollerer
tilstanden til vindturbinen eller solcelleanlegget og gir melding til produsenten om at solcellepanelene for eksempel må
vaskes for å yte maksimalt, sier Holm.
– Vi ønsker å komme i tidlig dialog med produsenter som vil
satse på fornybar energi, for å bistå med valg og hele spennet av styre- og kontrollsystemer. Vi har ekspertise til å sette
standarden for utviklingen av fornybar energi og sikre at vi
utnytter energien på en så kostnadseffektiv måte som mulig.
Henting av energi fra fornybare kilder er komplekst, langt
mer komplekst enn energiproduksjon fra vann og kull. Det
er store datamengder som skal overvåkes og samkjøres på en
god og effektiv måte, avslutter Holm.

SELSKAPET
Kongsberg Digital er en del av Kongsberg Gruppen
og ble etablert 1. juli 2016 for å løfte tradisjonelle industrier inn

i den fjerde industrielle revolusjonen og samtidig la andre og
nye næringer dra nytte av etableringen. Selskapet har i dag om
lag 500 ansatte med høy kompetanse innen tingenes internett,
smarte data, kunstig intelligens, automatisering og robotisering.

– Energifremtiden vi er i nå, er mer kompleks. Vi leverer styre- og
kontrollsystemer for nettopp å kontrollere kompleksiteten, sier
Kristian Holm, Vice President Renewables i Kongsberg Digital.
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Koblingene mellom ulike
Aker-selskaper er fortsatt
tette. Både Aker og Aker BP er for
eksempel gått inn som eiere i it-selskapet Cognite. Aker BP er også
blitt knyttet svært tett opp mot
Aker Solutions og Kværner. Selskapene har nemlig inngått formelle
allianser, en ny samarbeidsmodell
Aker BP liker å snakke mye om.
Ideen er at det skal være et mer
varig, forpliktende og sømløst
samarbeid mellom oljeselskap og
leverandører. Andre leverandørselskaper som ABB, Siemens og
Subsea 7 er også invitert inn i alliansene. Disse alliansene skal
kunne tilby fiks ferdige utbyggingspakker inn mot oljefeltene
Aker BP er medeier i. Da gjelder det
bare å overtale feltpartnerne.
– Det er ingen hemmelighet at
Røkke i sin tid sterkt mislikte beslutningen om at Ivar Aasen skulle bli
bygget i Singapore. Både toppsjefen og styret ble skiftet ut etter kort
tid. Føler du et press i retning av at
du må blidgjøre Røkke og plassere
utbyggingene i Norge heretter?
– Overhodet ikke. Når det gjelder dette temaet her, opplever jeg
Aker som en ekstremt profesjonell
eier. Den diskusjonen som har
vært, kan jeg ikke kommentere,
men jeg har ikke opplevd annet
enn støtte til våre beslutninger,
sier Hersvik.
En ting har han uansett til felles
med Røkke, mener han. Utålmodigheten. Han ler en klukkende
latter. Utålmodighet er nærmest
opphøyd til en kjerneverdi i sel-
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skapet. Ifølge en tidligere medarbeider blir Hersvik rastløs og tvinner tomler hvis ingenting skjer.
Det ler han gjenkjennende av.
– Det var en som sa at «ulempen
med å ha Hersvik som sjef, er at
hvis det ikke skjer noe, sørger han
for at det skjer noe», sier han.
Ulempen er at han er temmelig
detaljorientert. Selv mener Hersvik at han er blitt flinkere til å holde
seg på et mer overordnet nivå. Innimellom dykker han likevel ned i
grøten. Han liker å ta på seg kjeledressen og jobbe offshore, for
eksempel. Arbeidsdagen hans er
ikke avgrenset. Han går på jobb
mandag morgen og holder det
gående til fredag ettermiddag.
Helgene hjemme i Bergen med
kone og tre barn på 17, 13 og 10 prøver han å holde fri, men klarer det
bare delvis. Han er kjent for å
kunne ta lange jobbsamtaler når
som helst.
– Det oppleves bare som et hardt
kjør hvis du føler at det ikke gir deg
noe. Men jeg har samme som
hobby som jeg har jobb. Jeg liker å
grave meg ned i ting og forstå dem.
Jeg liker ikke å slippe noe bare fordi
klokken sier det, sier han.

Møte med de ansatte

Fortsatt er han bare 45. Egentlig er
det bare ett opplagt karrieresteg
videre for Hersvik i Norge. Når blir
han Statoil-sjef?
– Ha! Nei, det får andre styre
med. Jeg er opptatt av å sørge for
at Aker BP blir så bra som det overhodet kan bli.

Når Karl Johnny Hersvik snakker til de ansatte kan det lett høres ut som om det blir arrangert buzzordbingo. Foto: Marie von Krogh
Det er blitt høst, og inn i første
etasje i Jåttåvågen i Stavanger
strømmer flere hundre ansatte til
det store atriet og kantineområdet. Det er lydsjekk. Alt gjøres
klart for videooverføring til alle
Aker BPs ansatte offshore og på
andre kontorer.
Idet Hersvik entrer scenen, sitter 600 av hans undersåtter her
inne. Det har vært harde tak med
kutt i Aker BP også. Nå skal alle dra
i samme retning. Han snakker om
forbedringspotensial, om flyteffektivitet, LEAN, robust gjennomføring, hms, kortere planleggingsprosesser og mer digitale arbeids-

måter. En intetanende kunne
trodde det ble arrangert buzzordbingo her inne.
– Culture eats strategy for breakfast, sier Hersvik i mikrofonen,
men hamrer det inn:
– Vi kan ikke tro på at hvis vi
gjør akkurat det samme som i går,
blir hverdagen bedre i morgen. Vi
må forstå hva vi prøver å oppnå.
Så viser han løfterike diagrammer der Aker BP ligger an til å bli
den største oljeprodusenten på
norsk sokkel i 2022 etter Statoil og
staten.
Bare på ett område er Aker BP
litt beskjemmet. Selskapet har

boret særdeles mange tørre letebrønner. Få oljefunn er gjort. Selskapet har kjøpt seg til størrelse.
Rivalen Lundin har vært en langt
flinkere oljeleter, og har funnet
både Johan Sverdrup, Alta, Gotha
og Filicudi.
Hersvik liker det ikke. Han vil
bli best. «Det ledende uavhengige
oljeselskapet» er slagordet. Aker
BP skal bli det mest kostnadseffektive oljeselskapet.
– Hvordan vet vi at vi er best?
Det er et kontinuerlig utviklende
bilde. Når folk begynner å referere
til oss kan vi begynne å tro vi er
best, sier Hersvik fra scenen.

ANNONSE FRA WILLiS TOWERS WATSON

Willis Towers Watson satser stort på
risikorådgivning og forsikringsmegling
Willis Towers Watson er en nøytral og uavhengig forsikrings- og risikorådgiver.
– Våre dedikerte kundeteam designer forsikringsløsninger tilpasset kundens behov – og ivaretar
kundens interesser, sier Harry Nilsen, leder for Natural Resources.

– VÅR STYRKE er vår grundige og solide risikoforståelse
innenfor offshore/onshore olje og gass industrien, oljeservice- og verftsindustrien, fornybar energi og offshore undervannstjenester, sier Nilsen.
– Vi har satset langsiktig på å bygge et solid og kompetent
tverrfaglig miljø i Norge med medarbeidere med lang erfaring
fra ulike relevante fagdisipliner og industrier. Ved å kombinere erfaringer fra forskjellige fagfelt, tilfører vi rådgivningen
og forsikringsmeglingen viktig innsikt fra flere virksomhetsområder. Vi er en aktiv samarbeidspartner for våre kunder
innenfor utvikling av forsikringsprodukter, identifisering og
kvantifisering av risiko, juridisk bistand i tilknytning til forsikringsrelaterte forhold og ikke minst bistår vi kundene våre
i dialogen med forsikringsselskapene i skadesaker, sier Nilsen

tisk beslutningsgrunnlag for valg av riktige forsikringssummer og egenandeler. Ved å ta de riktige beslutningene på et
best mulig analytisk grunnlag, vil man optimalisere virksomhetens forsikringskostnader over tid, sier Lund.
FAKTA

– VÅR STERKE LOKALE kompetanse og tilstedeværelse
i kombinasjon med global forankring og tilgang til globale
markeder, gir oss ett solid konkurransefortrinn. Dette gir oss
mulighet til å bidra til viktig og verdiskapende kompetansebygging og -overføring til våre kunder, sier Frode Lund, leder
for Marine Offshore Energy.
– Vi har over lang tid jobbet systematisk med å samle relevante data og informasjon om skadehendelser innenfor olje og
gass industrien. Ved å kombinere datagrunnlaget med våre – Kort fortalt optimaliserer og skreddersyr vi løsninger for
avanserte matematiske modeller, kan vi tilby våre kunder en kundene basert på deres risikoprofil, oppsummerer Frode Lund
unik innsikt i sin egen risikoforståelse og -profil, og et analy- og Harry Nilsen.

Les mer:
www.willistowerswatson.com

FAKTA
Willis Towers Watson Gruppen er en ledende global aktør innenfor
employee benefit løsninger, risikorådgivning og forsikringsmegling
og med mer enn 39 000 ansatte fordelt på 400 kontorer i 120 land. I
Norge har vi kontorer i Oslo, Larvik, Bergen og Stavanger.
Se www.willistowerswatson.com
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Norgessjef i Lundin Oil Kristin Færøvik hadde hedersplassen ved siden av Karl Johnny Hersvik under Aker
BP sin sponsormiddag på det Norske Teateret. Foto: Fartein Rudjord

Kjell Inge Røkke (nummer fem fra venstre) var med da styret besøkte
byggingen av Ivar Aasen-plattformen ved SMOE-verftet i Singapore.
Her sammen med verftets konstruksjonsdirektør Seetharaman (fra
venstre), oljeselskapssjef Karl-Johnny Hersvik, Singapore-byggeleder
Snorre Fossum, prosjektdirektør Prathaban, HMS-leder Elias Bin
Mohamed Hassan, Aker-sjef Øyvind Eriksen og oljeselskapets finansdirektør Alexander Krane. Foto: Gaute Solberg/Aker BP

Han forteller om en praksis han
har innført. Konsernledelsen har
begynt med bedriftsbesøk. Hyppige bedriftsbesøk. Men man drar
ikke til oljebyer og snakker med
oljefolk. De har heller vært i Silicon
Valley. De har vært i Stockholm og
snakket med St. Görans Hospital
og Spotify. Snart skal de til Japan.
Aker BP skal lære av de beste lavmarginbutikkene. Endringsmestrene finnes i andre bransjer. Han
er for eksempel fascinert av at Spotify skiftet fra en digital plattform
til en annen på ett minutt, knapt
merkbart for noen.

mer som må bli løst bedre. Uansett
hva man tenker seg om fremtiden,
det å starte i olje og gass et godt
utgangspunkt.
Det er kveld i Oslo noen uker
senere. Inn i Det Norske Teatret
strømmer bransjefolk til det årlige
Aker BP-arrangementet ved teateret som tidligere delte navn med
oljeselskapet, og ennå får kjærkomne oljekroner derfra. Et faglig
seminar etterfølges nå av middag,
før de inviterte skal more seg med
forestillingen «The Book of Mormon». Statssekretæren i Olje- og
energidepartementet er her.

– Det å bli olje- og gassbransjens
Spotify, ville vært helt fantastisk,
forteller han de ansatte.

Teater

Så åpnes det for spørsmål fra
salen. Noen spør om gass, noen
lurer på innføringen av nye styringssystemer og noen lurer på
produksjonen etter 2023. En dame
stiller et mer fundamentalt spørsmål. Hvordan skal selskapet
rekruttere flinke unge folk til en
bransje omgitt av krisesnakk og
klimakontroverser? Dette er et av
Hersviks favorittemaer. Han er

overbevist om at verden vil trenge
norsk olje selv i grønne utviklingsscenarioer. Han løfter mikrofonen:
– En del av samfunnet har
bestemt seg for at dette ikke er
sexy å jobbe med. Jeg møter
mange som mener det er en solnedgangsindustri. Det er ikke
sexy. Men når jeg snakker med
studenter på Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger,
sier jeg at denne bransjen sannsynligvis kan presentere de mest
komplekse problemstillingene
innenfor alle fagområder, proble-

Ekspedisjonssjefen er her med
kone.
Lundins norgessjef Kristin Færøvik har hedersplassen ved siden av
«Kalle» som han er oppført som på
bordkartet. Nettopp Lundin med
sin letesuksess er kanskje Aker BPs
fremste rival i kampen om plassen
bak Statoil. Hersvik er ikke beskjeden. Han har som erklært mål å bli
den ledende utfordreren. Det innebærer å slå Lundin.
Færøvik har bare en melding:
– Lykke til!
jostein.lovas@dn.no

ANNONSE FRA FJORDKRAFT

Fjordkraft krever klimanøytrale leverandører
Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007.
Nå forventer selskapet at leverandørene deres skal bli det samme. Initiativet heter Klimanjaro.

Klimanjaro får oss til å tenke på Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro. Krevende å bestige, men fullt mulig med riktige
forberedelser.
– Det er sånn det er med klimainitiativet Klimanjaro også.
Ambisiøst – men absolutt mulig å gjennomføre. Egne tiltak er
bra, men krav om en klimanøytral verdikjede har mye større
effekt, sier Arnstein Flaskerud, strategidirektør i Fjordkraft.
Redusere klimaavtrykk
Fjordkraft bruker FNs definisjon av klimanøytrale virksomheter og standardene til World Resources Institute og Greenhouse Gas Protocol for å beregne leverandørenes direkte og
indirekte utslipp.
– Klimanøytralitet handler ikke om nullutslipp. Det handler
om å redusere eget klimaavtrykk, kombinert med kjøp av godkjente klimakvoter. Nå har leverandørene våre et drøyt år på
å forberede seg. 1. januar 2019 stiller vi krav om klimanøytralitet. Allerede nå må de undertegne en intensjonserklæring,
sier Flaskerud.
En modig beslutning mener mange. Ja, medgir Flaskerud.
– En viktig og modig beslutning. Er det leverandører som ikke
vil være med oss på dette, bruker vi markedsmakten vår og
ser oss om etter alternative leverandører. Hvis flere følger vårt
eksempel kan det skape en effekt som overgår alle andre klimatiltak.

Les mer:
www.fjordkraft.no/stillkrav

Grønn bunnlinje
Et grønt skifte kan også gi en grønn bunnlinje. Strategidirektøren som er Klimanjaros far, mener at klimanøytralitet
vil være et konkurransefortrinn for dem som er først ute.
– I Fjordkraft mener vi dessuten at bedrifter har et ansvar ut
over å maksimere profitten. Vi er alle forpliktet til å finne løsninger som gjenspeiler utfordringene kloden vår står overfor.
Målet vårt er å skape et marked der klimanøytralitet ikke bare
er idealet, men den nye standarden, avslutter Flaskerud.

FAKTA
• Over 1,1 millioner har Fjordkraft i stikkontakten.
Det er en målsetning for selskapet å tilby kundene strømavtaler og
fordeler som gir kundene mer for pengene.
• Fjordkraft har om lag 200 fast ansatte.
• Fjordkraft-konsernet består av Fjordkraft AS og Trondheim Kraft
AS.
• www.fjordkraft.no

– Skal Norge innfri sine klimaforpliktelser, må næringslivet

handle. Vi går foran og viser at det er mulig, sier Arnstein Flaskerud, strategidirektør i Fjordkraft.
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Administrerende direktør Greger
Mannsverk i Kimek sliter med å få
oljeoppdrag til Kirkenes.
Alle foto: Nicklas Knudsen

Pilotprosjekt
BREEAM Bolig
Very Good

ILLUSTRASJON: VY / 4B ARKITEKTER

4B ARKITEKTER prosjekterer nytt boligprosjekt i Hollenderkvartalet
for Bane NOR Eiendom. Prosjektet har 62 leiligheter med stor variasjon
i størrelse, tilrettelagt for en variert beboergruppe. Bygging pågår og
innflytting er planlagt høsten 2018.
Prosjektet er pilotprosjekt BREEAM Bolig, sertifisering Very Good.

Bygningene er utformet med vekt på blant annet passivhusstandard,
gode dagslysforhold, redusert bruk av betong og stål, gjenvinnbare
og fornybare materialer, utomhusanlegg med stedegne og insekts
vennlige planter. Prosjektet har ikke parkeringskjeller, men rikelig med
sykkelparkeringsplasser og bildelingsordning.
www.4B.no
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– Norsk oljenæring sliter med å begeistre folk i
nord, sier direktør Greger Mannsverk i Kimek.

n gjeng arbeidsfolk i gule
kjeledresser står i kø
foran kakebordet i kantinen på verftet Kimek i
Kirkenes. Marsipanlokket er pyntet med et

Vardø
Vadsø
Varangerfjorden

Kirkenes
2017

grafikk/Geoatlas

«Hurra» for å feire den første kontrakten verftet har fått med Statoil. På allmøtet får arbeiderne
beskjed om å jobbe overtid på russertrålerne og rydde plass for Statoils sugeankere, som er på vei inn
til land etter sommerens leteboring i Barentshavet.
– Vi har altfor mye å gjøre. Vi må
stokke om trålerne for å få plass til
alt. Vi må jobbe overtid og
stå på alle sammen for å få

ANNONSE FRA FUSEN SOLENERGI

REN SOLENERGI TIL EGET BRUK – HER ER LØSNINGEN
FUSen er Norges ledende og største leverandør av solkraftverk for tak og fasader.
Vi skal teppelegge alle tak og fasader med solpaneler, sier daglig leder Thor Christian Tuv.
– Du får komplett prosjektering og leveranse av varige løsninger for deg som har ren solenergi
som førstevalg.
Tuv poengterer at dette handler om å utnytte kortreist og ren
solenergi maksimalt, før man dekker resten av behovet med
energien fra nettet. – I FUSen tar vi klimautfordringene på
alvor og ønsker å bidra til å bygge et bærekraftig samfunn.
Topp kompetanse er samlet
I Solenergi FUSen er det ni sivilingeniører med årelang erfaring innen solenergi. Selskapet har topp kompetanse og er
en langsiktig og ansvarlig partner i valg, installasjon og drift
av anlegget. – Vi gir råd og vurderer solforhold, designer anlegg i forhold til energiforbruk i bygget, beregner lønnsomhet,
monterer på tak og fasade og gjennomfører også all elektrisk
tilkopling til bygget. Sammen med byggherrene finner vi de
løsningene som er best for ditt bygg og ditt forbruk, sier Tuv.
– Vi har allerede levert flere nye teknologier som er spesialtilpasset bygg og norske forhold. Det kan for eksempel være solpaneler med verdens minste CO2 fotavtrykk, fargede fasader,
takintegrerte solpaneler, høyeffektive solpaneler, gjennomsiktige solpaneler, tosidige solpaneler og stativ av resirkulert
aluminium. Til og med solpaneler som kan smelte bort snø
når snøvekten på taket blir for høy. Fusen leverer miljøriktige
løsninger som varer lenge, for våre norske forhold.
I tillegg leverer FUSen overvåkning av energi-produksjonen,

Les mer:

www.fusen.no

el-sertifikater, stativer med innebygget fallsikring, anlegg
som kompenserer for reaktiv effekt, effektkontroll i henhold
til NVE-krav og energilagring/batteriløsninger.
Lite sol i Norge er en myte
Ifølge Tuv kan store deler av Norge høste like mye solenergi
som man gjør i Danmark og Tyskland. – Vi har allerede installert solkraftverk på 90 000 kvadratmeter tak og fasader på
næringsbygg rundt i Norge. Norges største anlegg er montert
av FUSen hos Norgesgruppen, batteriløsninger er levert til
Kiwi og fasadeløsninger er levert en rekke steder. Store private og offentlige byggherrer er på full fart inn i fremtiden. Alle
kunder for mindre anlegg kan enkelt gå inn på www.soleliten.
no og finne den lokale elektriker som kan levere. Best av alt:
Dette er bare den spede begynnelsen, avslutter Tuv.

FAKTA
Solenergi FUSen as ble etablert i 2012. Selskapet arbeider utelukkende med rådgivning, prosjektledelse, installasjon og drift av solcelleanlegg. 9 ansatte, alle Sivilingeniører. Omsetning i 2016: 77 Mill.
For mer informasjon: fusen.no
Kontakt: prosjekt@fusen.no

– Vi gjennomfører installasjon av nøkkelferdige solkraftverk, inklusiv
leveranse av alle komponenter og alle nødvendige tjenester, sier
Thor Christian Tuv i Solenergi FUSen.
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I 30 år har oppdrag med trålere
fra Russland stått for størsteparten av inntektene til Kimek
Kirkenes ligger bare noen
kilometer fra grensen.
alt unna, sier produksjonssjef Jørn Pedersen på
Kimek, før direktør Greger Mannsverk går ut på gulvet foran 70
arbeidsfolk.
– Det blir fri på julaften fra klokken 16 til 18, da går det en fotballkamp, fleiper Mannsverk.

Nedbemannet etter oljesmell

Inne i skipshallen jobber en håndfull sveisere med å overhale to
russiske trålere, 25 meter høye og
60 meter lange. Arbeidet med russertrålerne har i 30 år stått for størsteparten av inntektene til Kimek,
som ligger noen kilometer fra
grensen mot Russland.
– Statoil ble rimelig imponert da
vi viste dem mulighetene vi har i
Kirkenes for å vedlikeholde subsea-utstyr, sier Mannsverk, som
forteller at fiskebåtene berget selskapet fra oljesmellen.
– Inntektene fra oljenæringen er
så små nå at det er nesten ingenting.
Vi gjør dette bare fordi vi har tro på
at det skal øke, sier Mannsverk.
Kimeks inntekter på leveranser
til oljenæringen er de laveste på 12
år. Så sent som i 2014 tjente datterselskapet Kimek Offshore 45 millioner kroner på leveranser til oljenæringen. I fjor ble det bare åtte
millioner, og ikke særlig mer i år.
Oljesmellen førte til at antall
ansatte i Kimek ble redusert med
en tredjedel, fra 120 til 75 personer.

Får ikke oppdrag i nord

– Vi sliter med å få oljeoppdrag i
Finnmark. Inntektene i Kimek
Offshore kommer fra oppdrag vi
har på Vestlandet. Jeg har folk på
Stord og i Haugesund, men sliter
med å få oljejobber i eget fylke,
sier Mannsverk.
– Vi er glade for å få delta på

Oljesmell i nord

Kimek

Leveransene fra nordnorsk
zz

Skipsverft i Kirkenes som
zz

industri til oljenæringen falt
kraftig i fjor, til det laveste
nivået siden målingene startet i
2010.
I 2016 leverte 200 nordnorzz
ske bedrifter tjenester for 3,17
milliarder kroner til petroleumsnæringen. Det er en
nedgang på 43 prosent siden
toppåret i 2014.
Leveransene er lavere enn i
zz
2010, da selskapene tjente 3,5
milliarder kroner på oljenæringen, ifølge Kunnskapsparken i
Bodø.
Den nordnorske leverandørzz
industrien tjente i fjor omtrent
det samme som Hurtigruten og
oppdrettsselskapet Salmar i
nord. Salmar Nord hadde i 2016
en omsetning på 2,7 milliarder
kroner, mens Hurtigruten med
hovedkontor i Tromsø tjente
3,25 milliarder.
revisjonsstans på Melkøya, og nå
også med en håndfull personer for
Apply på Goliat, men har så langt
ikke klart å få noe permanent i
Nord-Norge, legger han til.
I fjor ble antallet årsverk i nordnorsk leverandørindustri redusert
med 30 prosent, fra 2200 til 1700
årsverk. Samtidig økte pendlingen
av arbeidere fra sør og vest inn til
Nord-Norge.
– Det er et paradoks at arbeidsmengden for nordnorske leverandørselskap går ned, mens pendlingen sørfra øker. Da er det noen
som ikke tar hensyn til landsdelen, mener Mannsverk.

leverer industrielle tjenester
som skipsreparasjon og
elektroarbeid.
Selskapet får to tredjedeler
zz
av inntektene fra russiske
trålere og krabbebåter.
Datterselskapet Kimek offshore
leverer tjenester til petroleumsindustrien.
Selskapet har 75 ansatte og
zz
omsatte for 91 millioner kroner
i 2016. Oljesmellen har rammet
konsernet, som har redusert
inntektene og bemanningen
med om lag en fjerdedel på to
år.
Kimeks skipshall på 80x40
zz
meter er et av landemerkene i
Kirkenes sentrum. Selskapets
hovedeiere er Trond Haukanes
og administrerende direktør
Greger Mannsverk.
– Dette betyr at man ikke tar i
bruk nordnorske bedrifter og
arbeidskraft. Det er dumt, fordi
norsk oljenæring sliter med å
begeistre folk i nord. Vi mister
ungdommen. De tror oljenæringen er slutt om ti år, sier Mannsverk, og går forbi en arbeider som
skjærer ut stålplater med en datastyrt plasmabrenner.
– Hva lager du for noe, spør
Mannsverk.
– Jeg lager fotplater til røntgenkassene til grensestasjonen på
Storskog, svarer industrimekaniker Daniel Pedersen (26), som
«bøyde bananer og bar hvetemel»
på Rema 1000 før han startet på
Kimek. Han er glad for å kunne ta

På allmøtet gir administrerende direktør Greger Mannsverk beskjed
om at det må jobbes overtid på russertrålerne så Kimek kan ta imot
Statoils sugeankere. Foto: Nicklas Knudsen
fagbrev nummer to med full lønn
i bedriften og bli platearbeider.

Flerfaglighet

– Det er artig å kunne gjøre flere
ting, å dreie og klippe. Det beste er
platearbeid. Blir bra å ta pause fra
båtene, og heller lage ting, sier
Pedersen, som kanskje skal jobbe
med Statoils subsea-installasjoner.
– Flerfaglighet er ekstremt viktig for oss, sier Mannsverk, som
tror bedriftens kompetanse og
plassering var viktig da de vant
kontrakten med Statoil.
– Det er det første oppdraget vi
får i Kirkenes fra oljenæringen i
vest, fra norsk oljenæring. Ellers
er alt fra selskaper i øst, fra Russland og Kina, sier Mannsverk.

Nordnorske arbeidere i nord

Kimek skal i lag med 12 lokale
bedrifter overhale fem av Statoils
splitter nye subsea konstruksjoner
som ble brukt i den mislykkede
leteboringen i Barentshavet i sommer. I Kirkenes skal utstyret rengjø-

res, modifiseres, preserveres og
vedlikeholdes. Mannsverk håper på
flere oppdrag neste år, og minner
oljeselskapene på at de trenger
støtte fra folk i nord til oljeaktivitet.
– Oljenæringen er avhengig av
lisens til å operere i nord. Det får
de ikke med dagens oppførsel, sier
Mannsverk.
Han mener nordnorske selskaper og politikere må slutte å kreve
ilandføring av olje til kysten og
oppbygging av nordnorsk offshoreverft. Det er ifølge Mannsverk
mer realistisk å kreve ringvirkninger fra drift av oljeplattformer til
havs og at vestlandske verft bruker nordnorsk arbeidskraft i nord.
– Politikerne bør heller kreve at
minst 70 prosent av dem som
arbeider på rigg eller plattform i
Barentshavet skal bo i nord. Vi kan
heller ikke konkurrere mot verdens beste verft på Vestlandet,
men bør i stedet samarbeide med
dem, sier Mannsverk.
rune.ytreberg@dn.no

ANNONSE FRA POWEL

Nøyaktig og oppdatert informasjon om værforhold og forbruk er avgjørende for å kunne agere raskt og effektiv i markedet, sier Arnt Sollie, direktør for Smart Energy i Powel.

LEVERANDØR OG RÅDGIVER INNEN FORNYBAR ENERGI
– TIL STEDE FOR KUNDEN
Teknologiselskapet Powel har hatt en formidabel vekst siden etableringen i 1996. – Veksten har de siste årene først og fremst kommet utenfor Norge
og skyldes behovet for våre skybaserte løsninger innen fornybar energi, sier Arnt Sollie, direktør for Smart Energy og Kjetil Storset, direktør for Asset
Performance i Powel.

– Vi er både leverandører og rådgivere og hjelper kundene
med å utnytte ny teknologi som sky, automatisering, maskinlæring, distribuert energi og mobilitet. Målet er alltid å dokumentere verdiskapningen sammen med kunden og være
tilstede for kunden, sier Sollie og Storset som leder hvert sitt
forretningsområde i Powel.
ET KRAFTMARKED I ENDRING
Innenfor Smart Energy har Powel tatt en ledende posisjon i
Europa på sitt område. Arbeidsprosessene for fornybar energi hos to av Europas ledende energiprodusenter, E.On og
Uniper, optimaliseres nå med Powels skyløsninger. Våre erfaringer ute i Europa er et viktig fundament for å tilby fremtidssikre løsninger også i det nordiske markedet, sier Arnt
Sollie. Sollie trekker frem samarbeidet med Trønderenergi.
Selskapet begynte med vindkraft i 2006, og så raskt at det
var utfordrende å prognosere produksjon. – Det var umulig
å forutsi hvor mye vind det kommer til å blåse i morgen og i
de neste timene, sier han. Sammen begynte Powel og Trønderenergi å utforske hvordan avanserte maskinlærings-teknikker i storskala kunne brukes for å optimalisere vindkraftproduksjonen. – I dag sparer Trønderenergi flere millioner
kroner på nyvinningen, og det neste steget er automatisering
av prosessene knyttet til krafthandel med fornybar energi,
forteller Sollie.
VIRTUELL ROBOT REDUSERER PLANLAGTE NETTINVESTERINGER
– Det er planlagt investeringer på 140 milliarder kroner i det
norske strømnettet de kommende årene. Innovasjonsprosjektene vi kjører viser at ny teknologi kan redusere dette

Les mer på
www.powel.com

tallet betydelig, sier Kjetil Storset. – Som ledd i BKK Netts
digitale transformasjon bygger vi energibransjens første
virtuelle robot, forteller Kjetil Storset. Roboten automatiserer nettdriften med ny programvare som kan håndtere store menger data og omsetter dem til et beslutningsgrunnlag.
Dette gir BKK Nett rask og kritisk viktig innsikt i hvordan
driftssituasjonen bør håndteres. – På denne måten reduseres konsekvensen av forstyrrelser i strømnettet, nettopp fordi
den virtuelle roboten kan utløse automatiske tiltak i nettet
uten menneskelig innblanding, sier Storset. Innovasjonsprosjekter Powel nå kjører med en rekke nettselskap utfordrer den etablerte måten å drive nettselskap på. Tradisjonelle
kontoroppgaver flyttes mobilt og avansert analysestøtte med
kunstig intelligens blir tilgjengelig for dem som jobber ute på
strømnettet. – Teknologien muliggjør endring og forenkling.
Og til slutt ender det med lavere strømregning for deg og meg,
sier Storset.

FAKTA
Powel har i dag 470 ansatte, kontor i 7 land og kunder i 19 land.
Powel har over 60 kunder innen kraftproduksjon og handel i Europa
og 170 nettselskap som kunder innenfor smarte nett. Powel har
et eget datterselskap, Powel Analytics, som utnytter kunstig
intelligens for å gjøre kundene bedre i stand til å møte mulighetene
som ny teknologi og endringer i kraftmarkedet gir. Selskapet har
hovedkontor i Trondheim og blant annet kontorer i Oslo, Stockholm, København, Gdansk (Polen), Basel (Sveits), Istanbul (Tyrkia)
og Santiago (Chile).

Ny teknologi reduserer behovet for investeringer i strømnettet, sier Kjetil Storset, direktør for Asset Performance i
Powel.
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Avdelingsleder Vidar Antonsen
(til venstre) og markedssjef
Petter Bjørkli i Mento har
hendene fulle med å levere
forsyninger til oljeselskapene
fra forsyningsbasen Polarbase
ved Hammerfest.
Foto: Nicklas Knudsen

’’

Vi ser ingen dupp

ENERGI

Rune Ytreberg
Hammerfest
– Vi skaffer alt. Vi leverte juletre og
julepynt til en oljerigg her ute. De
skulle ha sølvfargede kuler, juletrebelysning, julebrus, lettøl og
flaxlodd. Og en mikrobølgeovn.
Det er ingen grenser for hva vi får
spørsmål om å levere, sier avdelingsleder Vidar Antonsen i Mento
Hammerfest.
Han holder en kvarttoms
hydraulikkslange mellom fingrene, og viser frem den blå containeren der de tester den for høytrykk. Rundt han på 1000 kvadratmeter står seks meter høye hyller
lastet med rør, slanger, kjemikalier og annet som oljeselskapene
har bestilt og snart får levert.
– Det er lite dødtid. Vi ser ingen
dupp. Aktivitetsnivået er høyt.

2017

grafikk/Geoatlas

Honningsvåg

Hammerfest

Oljeselskapene har økt aktivitet
og tilstedeværelse i Barentshavet
i år, sier Antonsen og teller opp
240 kilo tørkefiller i en av hyllene.
Han leverte nylig 270 slanger,
hver på 15 meter, til et oljeselskap.
Det ble fire kilometer slanger.

Duppedingser

– Her har vi slanger, koblinger og
alt av små duppedingser. Det vi
ikke har skaffer vi. Vi startet med
to containere, nå har vi hall på
1000 kvadratmeter, sier Antonsen, som omsetter for 25 millioner
kroner og skal ansette flere folk.
– Vi er på utkikk etter en person
til. Men det er vanskelig å finne
folk, de gode er allerede i arbeid,
sier Antonsen.
Hammerfest er unntaket i nord.
Mens nordnorsk leverandørnæring i fjor og i år fikk kraftig reduksjon i inntektene fra oljenæringen,
holder Hammerfest nivået oppe.
Statoils gassanlegg på Melkøya i

Hammerfest og ENIs oljeboring på
Goliat rett utenfor kysten gir en
jevn inntekt til selskapene som er
samlet på forsyningsbasen Polarbase rett ved byen.
–Vi har stabil aktivitet på
Melkøya og Goliat. Vi prater ikke
om nedbemanning her. Det var
rekord med 13 letebrønner i
Barentshavet i år, og alle ble forsynt fra Hammerfest. Vi har ikke
merket oljesmellen så mye, sammenlignet med andre, sier markedssjef Petter Bjørkli på Polarbase.

Laksefjorden

Hammerfest leverer
forsyninger til all
oljeboring i Barents
havet og merker lite til
oljesmellen. – Det er
lite dødtid, sier Vidar
Antonsen i leverandør
selskapet Mento.

Porsange
n

Oljesmurt i
Hammerfest

Håper på Johan Castberg

På den 500 mål store forsyningsbasen i Rypefjord utenfor Hammerfest jobber 150 personer med
oljevirksomhet - 50 på Polarbase
og 100 i andre selskaper. Selskapet
har rundt 250 millioner kroner i
inntekter i år og ifjor, litt mindre
enn i toppåret 2015.
Både Bjørkli og Antonsen tror
inntektene vil øke fra 2019 hvis
Statoil starter oljeutvinning på
Johan Castberg.
– En utbygging av Johan Castberg vil øke aktiviteten, sier
Antonsen, som også tjener gode
penger på problemene på ENIs
skandaleombruste oljeplattform
Goliat, som på nytt er stengt etter
alvorlige sikkerhetsbrudd.
- Vi har to mann på plattformen
som kartlegger hva som må gjøres,
sier Antonsen, som er født og opp-

Nedbemanninger er helt uaktuelt for markedssjef Petter Bjørkli i
Hammerfest-bedriften Mento. Foto: Nicklas Knudsen
vokst i Rypefjord, bare 600 meter
fra anlegget.
Bak sikkerhetsgjerdet på Polarbase står røde containere, gasstanker, dynger med lårtykke kjettinger og et par hundre meter med
brune rør-stabler. En av de blågrå
slepebåtene som tar gasstankerne
til Melkøya er på vei inn til kai.
Fire meter høye ankere ligger
lagret i beredskap.

Forsyner hele Barentshavet

– Vi ønsker lokale ringvirkninger
alle sammen. All leteaktivitet i
Barentshavet i år ble forsynt fra
Hammerfest. Dagens oljeaktivitet
forsvarer ikke å bygge nok en forsyningsbase i Finnmark, mener

Bjørkli, som har utvidet området
for å gjøre klart for økt aktivitet.
Samtidig jobber også Bjørkli for
å flere ben å stå på, for å ta unna for
mulige svingninger i oljenæringen.
– Vi har ny aktivitet fra havbruksnæringen. Cermaq har brukt
område for å sammenstille merder. Og vi jobber mer mot vedlikehold av bygg og utstyr, sier Bjørkli,
som er født og oppvokst i Hammerfest.
– Det artigste er tempoet og
utviklingen. Det skjer noe hele
tiden. Og vi jobber i en bransje der
alle vil samme vei, mener Antonsen.
rune.ytreberg@dn.no

ANNONSE FRA KOLUMBUS

– Med selvkjørende busser, elbilpark og elsykkelpark satser vi stort mot det grønne skiftet, sier Linn Terese Lohne Marken, leder for pilotprosjektet med selvkjørende busser.

NORGES FØRSTE FØRERLØSE
BUSS TESTES UT I STAVANGER
På Forus i Stavanger ruller Norges første førerløse buss i test. – Vi er stolte av å være først ute
med testing av selvkjørende busser, sier Linn Terese Lohne Marken, leder for pilotprosjektet med
selvkjørende busser.

På en lukket bane er bussens teknologi og pålitelighet testet
ut.
– Sikkerhet er viktig når den skal transportere folk, understreker Marken. Hun forteller at det er utspilt flere scenarioer
uten inngripen av fører. Under testingen er det fremprovosert
situasjoner som involverer gående, syklister, biler og andre
busser.
– Utfordringen ligger faktisk i værforholdene, særlig tett tåke
og mye regn. Nå jobber vi med leverandøren for å løse det.
Bussen må kunne fungere godt under norske forhold, sier
hun.
VENTER PÅ NY LOVGIVNING
Nå har bussen gått i om lag 300 timer, og den første av to faser
er ferdig. Foreløpig er det ikke lov å sende førerløse busser
ut i trafikken, men i juni la regjeringen frem et lovforslag for
Stortinget som skal tillate selvkjørende kjøretøy. Først når
lovforslaget er vedtatt i Stortinget, vil neste fase i prosjektet
settes i verk. Det er kollektivselskapet i Rogaland, Kolumbus,
som i samarbeid med Forus PRT og Forus Næringspark, driver landets ledende pilotprosjekt med selvkjørende busser.
TEST I ÅPEN TRAFIKK
Neste fase blir testing i åpen trafikk med en pilot om bord.
Bussen skal følge en forhåndsbestemt rute, og stopper på
holdeplasser ved signal. Den har ikke ratt, heller ikke noen
definert front- eller bakside. Den krever ingen spesiell infrastruktur annet enn veier å kjøre på. Det er elektriske, autono-

Les mer på
www.kolumbus.no

me busser med seks sitteplasser og 12 plasser totalt. Bussene
leveres dessuten med rampe for barnevogn og rullestol. Den
har en maksfart på 40 kilometer i timen, men vil i gjennomsnitt holde en fart på rundt 25 kilometer i timen.
SATSER PÅ ET HELHETLIG TILBUD
De førerløse bussene skal ikke ta over for vanlige busser, de
skal kun være et supplement.
– Vi tenker oss at disse bussene skal bli det naturlige valget
for første og siste del av jobbreisen. De skal bidra til et sømløst
kollektivtilbud som gjør det enklere for folk å velge kollektivreiser, fordi de går omtrent fra dør til dør. En slags tilbringertjeneste, sier Marken.
SATSER PÅ PENDLERNE
Dette passer godt inn i mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem,
Kolumbus sin storoffensiv mot arbeidspendlere, som ifølge
Marken handler om å få de reisendes øyne opp for at det finnes andre måter å reise på enn med privatbil.
– Det handler ikke om å få folk til å slutte å kjøre bil, men å
oppfordre dem til å gå, sykle og reise kollektivt når de kan, og
kjøre bil når de må, avslutter Marken.
FAKTA
Kolumbus – kollektivselskap: www.kolumbus.no
Forus PRT: www.forusprt.com
Forus Næringspark: www.forusnaeringspark.no
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Tone Benedikte Aarstad lever ut
musikkdrømmen i USA.
Turnusjobbing i Nordsjøen gjør
det mulig å spille inn musikk
med produsent Joeworn S.
Martin i Music Factory.
Foto: Johannes Worsøe Berg

Tone Benedikte Aarstad jobber i forpleiningen på boreriggen «Mærsk
Integrator». Men det er friperiodene og musikerlivet i New York hun
lever for. Foto: Tomas Larsen

Med offshorebag over skulderen småløper Tone Benedikte Aarstad på
vei til neste toukerstørn til sjøs. Foto: Tomas Larsen

ANNONSE FRA GLITTERTIND

NYKOMMER I BRANSJEN
Advokatfirmaet Glittertind AS er relativt nyetablert, men består av advokater med
omfattende erfaring med tvisteløsning og løpende rådgivning innen energisektoren. – Vår
tvisteløsningserfaring gjør at vi har mye kunnskap også om hva du bør unngå for å havne i en
tvistesituasjon, sier Geir-Arne Borgestrand, partner i Glittertind.
BÆREKRAFTIG RÅDGIVNIG
Glittertind bistår små og store aktører som arbeider innen
energisektoren. – Vi tror på hardt arbeid og faglig dyktighet,
og er her for klientens skyld – ikke omvendt. Vi ønsker
samtidig å være et firma som tar standpunkt. Vi tror at det
er plass til samfunnsinteresserte advokater som er oppriktig
engasjerte i hvordan vi sammen skal løse energiutfordringene
i verden, sier Borgestrand. – Med to ord kaller jeg dette
bærekraftig rådgivning, legger han til. Og forklarer at det også
betyr langsiktig tenkning både overfor klienter og ansatte.
– Et godt innkjørt og stabilt team som kjenner klienten godt,
gir de beste arbeidsrammene og de beste forutsetningene for
et godt resultat for klientene våre.
TILPASSE SEG SAMFUNNETS BEHOV
Advokatene i Glittertind har bred industriell bakgrunn fra
kjente aktører som ABB, Aker Solutions, Statoil og Aibel. Felles
for disse selskapene er at de gjennom innovative løsninger
kontinuerlig har lyktes med å tilpasse seg de behovene
samfunnet har, mener Borgestrand. – Vi tror at de som leverer
juridiske tjenester også må ha dette fokuset. Det er mange
virksomheter som ikke ønsker eller har anledning til å ansette
juridiske ressurser. Med vår erfaring og kompetanse kan vi
tilby rådgivning som bygger på omfattende bransjeerfaring.
Vi er vant til å jobbe i integrerte team, sier Borgestrand.
– Vi driver advokatpraksis på bærekraftig vis, sier Geir-Arne
Borgestrand, partner i Glittertind. Glittertind har et særlig

Les mer:
www.glittertind.no

fokus på virksomheter som jobber med teknologiutvikling og
samarbeider med andre selskaper, nasjonalt og internasjonalt.
Her bistår firmaet med inngåelse av samarbeidsavtaler,
leveranseavtaler, aksjonæravtaler, lisensavtaler osv.
TVISTELØSNING
Selv om alt gjøres riktig underveis, er det imidlertid ikke til å
komme unna at det av og til oppstår tvist. Glittertinds ambisjon
er å være Norges ledende firma innen tvisteløsning, og samtlige
av firmaets advokater er jevnlig involvert i forhandlinger,
meklinger, domstolbehandling og voldgiftsprosesser. - Skulle
uenighet eller uoverensstemmelser oppstå, er Glittertind
advokatfirmaet å oppsøke, avslutter Borgestrand.

FAKTA
Advokatfirmaet Glittertind AS ble etablert i 2015. Firmaet har 24
ansatte og har kontor i Oslo. I løpet av kort tid har Glittertind
allerede rukket å vise seg frem under de ulike advokatkåringene
for 2017:
• Glittertind topper listen over «Norges beste advokatfirmaer» i
kategorien «Entreprise» i Finansavisens advokatundersøkelse for
2017
• Glittertinds partnere er alle høyt ranket i Finansavisens
advokatundersøkelse for 2017
• Glittertind er rangert i Tier 1 under kategorien «Construction» i
Legal 500s kåring for 2017

– Vi driver advokatpraksis på bærekraftig vis, sier
Geir-Arne Borgestrand, partner i Glittertind.
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De siste
dagers

Lever ut
musikkdrømmen
i USA

heldige
Antall borerigger i arbeid er halvert og over
8000 riggansatte satt på land i Norge.
Tone Benedikte Aarstad (41) er blant dem
som har beholdt jobben.
ANNONSE FRA HYDROCEN

Storsatsing på vannkraftforskning
Noe av det unike med vannkraft er at energien kan lagres i vannmagasiner og brukes når som
helst, sier Hege Brende, leder i HydroCen, et forskningssenter som leverer kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor.

FORSKNINGSINNSATSEN til HydroCen skal bidra til å
styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og
skal sikre at norsk vannkraftsektor kan utnytte mulighetene i
fremtidens fornybare energisystem. Brende påpeker at vannkraften i dag utnytter over 90 prosent av den potensielle energien som finnes i vannet, mens forurensende gassturbiner
og kullkraftverk har en virkningsgrad på under 40 prosent.
Fra de allerede utbygde vassdragene får vi svært mye igjen for
de investeringene som er gjort, sier hun. Og slår fast at Norge
ikke trenger å bygge ut flere vassdrag.

– I nær fremtid, for det grønne skifte er nå, må turbiner og
tuneller tåle stadig start og stopp av produksjonen og variabel drift. Dette er svært krevende operasjoner, der kraftverket skal kunne kontrollere vannmasser med et trykk som
kan sammenliknes med et godstog på flere kilometer og flere
hundre tusen tonn. Det handler om at du og jeg skal ha nok
strøm når vi står opp om morgenen, skal dusje, lage frokost og
lade elbilen. Vi må utvikle løsninger som kan kontrollere dette
toget, og som tar hensyn til at energibehovene våre endrer seg
gjennom døgnet, sier hun.

– Poenget er å utnytte det vi har smartere, og det er nettopp
det vi forsker på, sier hun.
KRAV TIL FLEKSIBILITET OG DYNAMIKK
Ifølge Brende har norsk vannkraft potensial til å levere en unik
kombinasjon av effekt, lagring tilgjengelighet og stabilitet.
- Hvis vi jobber på lag med vind- og solkraft kan vi få full uttelling på fornybar energi. De kan produsere når vinden blåser og
solen skinner, og så kan vannkrafta ta over, sier hun.
Utfordringen er forbrukernes og markedenes krav til fleksibilitet og dynamikk, slik som muligheter for lagring og rask
respons

Les mer:
www.hydrocen.no

FAKTA
HydroCen ble opprettet i 2017 og som et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).
NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydoCen
sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning.
Disse miljøene skal sammen med industrien finne løsninger for å
styrke Norges posisjon som ledende vannkraftnasjon.
HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra
forskning, industri og forvaltning.
Les mer www.hydrocen.no

– Når sola skinner og vinden blåser ønsker vi å kunne lagre energien
i vannmagasinene våre, for deretter å kunne levere effekt og energi
fra vannkraft akkurat når vi trenger det. Da oppnår vi full utnyttelse
av de forskjellige fornybare energiene, sier Hege Brende,
leder i HydroCen.
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Den store riggraset
25


200


20

160

15

120

10

80

5

40

 Antall aktive borerigger er halvert

på norsk sokkel gjennom oljenedturen.
Det er i dag 19 rigger i oppdrag på norsk
sokkel.
 Hver rigg sysselsetter i snitt 3-4
offshore-skip, noe som langt på vei
forklarer antall fartøyer i opplag.

Atall borerigger (venstre akse )
og antall offshore-skip
(høyre akse ) i opplag siste
tre år.
(Status ved begynnelsen av årene, bortsett fra
for 2014, da tallene er fra juli)
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grafikk/Kilde: Norges rederiforbund

e satt i matsalen på
boreriggen «Mærsk
Integrator» og pustet
ut etter lunsjen. Det
var i juni 2016, og DN
var ute på plattformen
i et annet ærend, men kom i snakk
med folkene i forpleiningen. Oljekrisen var i gang, men stemningen
var god. Turnusen med fire uker
fri for hver toukersperiode til sjøs
var verd slitet.
– Du lever for friperiodene, sa
Tone Benedikte Aarstad.
Aarstad hadde valgt en mer fargerik livsstil enn de fleste. For
henne har offshorejobben siden
2009 muliggjort et liv som består
av pendling mellom Nordsjøen og
New York, der hun i flere år har
levd musikkdrømmen som sanger.

større enn som så. Hver rigg i aktivitet sysselsetter nemlig i snitt trefire forsyningsskip og andre fartøyer. Ved årsskiftet var det 158
offshorefartøyer i opplag i Norge,
og trolig 2000–3000 landsatte sjøfolk som følge av det.
– Situasjonen er fortsatt svært
krevende for mange av våre medlemmer. Halvparten av riggflåten
er i opplag, ratene er fortsatt svært
lave og ikke bærekraftig over tid,
sier Amund Drønen Ringdal,
næringspolitisk direktør i Norges
Rederiforbund. Han sier politikerne må bidra til et jevnt høyt
aktivitetsnivå på sokkelen, så
Norge ikke mister kompetansen.
Leder Frode Alfheim i oljearbeiderforbundet Industri Energi
er enda klarere. Han krever åpning
av havområdene utenfor Lofoten
og Vesterålen. Alfheim sier sommerens leting i Barentshavet ga
katastrofalt dårlige resultater og
at Stortinget nå må åpne lovende
havområder for at landet skal
unngå et bratt produksjonsfall
etter 2025.

Tøffe tak

Lever for musikken

OLJE

Jostein Løvås
Stavanger

D

Halvannet år senere har både Aarstad, Mærsk og hele riggbransjen
vært gjennom tøffe tak. Oljeselskapene har kuttet i budsjettene,
og trenger stadig færre rigger til å
bore brønner for seg. Det er nå
flere rigger i opplag enn i aktivitet
på norsk sokkel. Mens 19 rigger
var i drift ved begynnelsen av året,
lå 25 i opplag, ifølge tall fra Norges
Rederiforbund. Med en bemanning på 300–350 på hver rigg,
betyr det at det er rundt 8000
færre riggfolk i arbeid på norsk
sokkel enn da markedet var på
topp.
Estimatet kan understøttes på
flere vis. Rederiforbundet opplyser at medlemsbedriftene har
redusert antall ansatte fra 10.000
i 2014 til 5000 i dag. I tillegg kommer ansatte i serviceselskaper og
operatørselskaper som pleide å ha
sin arbeidsplass på riggene.
Ringvirkningene er likevel

Mens bekymringene tårner seg
opp for bransjeaktørene, møter
DNs fotograf Tone Benedikte Aarstad i New York. Hun er blant dem
som har overlevd kuttene i riggbransjen.
Denne dagen har hun møtt en
ny produsent hun skal jobbe med
i et studio i Union City i New Jersey. I studioet henger gullplater
fra 50 Cent og Ja Rule.
Lenge hadde hun leilighet i
New York, men da det ble for dyrt,
kjøpte hun hus i Stavanger. Fortsatt er hun likevel i New York et
par måneder i året. Vennene i USA
har vondt for å forestille seg at hun
kan leve på den måten basert på
en oljejobb i Nordsjøen.
– Jeg er heldig som har beholdt
jobben, sier hun.
– Amerikanske venner sier at
jeg ikke må finne på å slutte. Den
eneste jobben som måtte være
bedre enn dette er … popstjerne!

Har holdt ut

Den eneste jobben
som måtte være
bedre enn dette er
… popstjerne!
Tone Benedikte Aarstad,
forpleiningsansatt offshore

Noen dager senere lander Aarstad
i Stavanger med en svær blå offshorebag, klar for neste toukerstørn til sjøs.
Mange har irritert seg over rotasjonsordningene og lønnsnivået i
Nordsjøen. Ifølge en oversikt fra
NHO tjente forpleiningsansatte i
Nordsjøen 684.000 kroner i snitt
i fjor. Det omfatter grunnlønn,
bonus og uregelmessige tillegg,
men ikke overtid. Andre har gått
til angrep på turnusordningen,
enda den er tariffestet. Tidligere

Vennene i USA har vondt for å forestille seg at Tone Benedikte Aarstad kan leve som hun gjør basert på en
oljejobb i Nordsjøen. Foto: Johannes Worsøe Berg
Hydro-sjef Eivind Reiten ledet i
2012 et offentlig utvalg som så på
riggkostnadene. Han mente ordningen med to uker på og fire uker
av bidro til å gjøre boring femti
prosent dyrere på norsk sokkel
enn på britisk sokkel. Nå er kostnadene kuttet omtrent så mye
som han mente var nødvendig,
men det skyldes oljekrisen.
– Ja, det er gledelig at kostnadene reduseres. Det var på høy tid

og viser at det potensialet vi pekte
på var der. Det er potensial for å ta
ut mer kost og rotasjonsordningen
Tidligere Hydro-sjef
Eivind Reiten har vært
talsmann for kutt i
oljeturnusen.

er ett av stedene å hente ut mer.
Den er viktig for store deler av
oljeservicebransjen og, skriver

Reiten i en tekstmelding.
Aarstad har lite sans for angrepene på turnusordninger og
lønnsbetingelser.
– Jeg har aldri hatt en jobb der
jeg har jobbet så mye for pengene.
Det er hardt fysisk. Jeg går 40.000
skritt til dagen, sier hun.
– For min del er jeg ikke der ute
for lønnen, det er for fritiden.
jostein.lovas@dn.no

ANNONSE FRA LOS ENERGY

LOS Switch er et system for forbrukerfleksibilitet i bedriftsmarkedet som gjør det mulig å tjene penger på strøm man ikke bruker.

SWITCH – ET KINDEREGG
LOS Switch er en løsning som gir virksomheter mulighet for å tjene gode penger samtidig som man tilbyr
strøm til andre – og slår et slag for miljøet, sier Andreas Myhre, direktør for kraftmarked i LOS Energy.

SWITCH bidrar til å opprettholde balanse mellom forbruk
og produksjon av strøm. Samfunnet er helt avhengig av sikker og stabil strømforsyning ved at det alltid tilføres like mye
strøm til nettet som markedet forbruker. I enkelte situasjoner
kan imidlertid samfunnets strømforbruk øke så mye at det
blir et problem å holde balansen, og i verste fall blir det mørkt.
BRUKER ”UBRUKT” STRØM
Det er jo ikke slik at industrivirksomheter og storforbrukere
trenger full strømkapasitet hvert minutt hele året. Så hvorfor
kan ikke ”ubenyttet” strøm føres tilbake til nettet og dem som
trenger det? Det er nettopp det smartnettløsningen vår handler om, sier Myhre, og utdyper:
– LOS Switch er et system som ved behov kobler ut strømkurser hos virksomheter vi har avtale med. Utkoblingen skjer
i en avtalt tidsperiode hvor oppdragsgiver selv definerer hvor
lenge de kan være uten strøm. Rent praktisk er det eneste som
installeres en liten boks som gjør det mulig å fjernstyre de enkelte av kundens strømkurser. Hvis mange og store forbrukspunkter kobles ut samtidig, bidrar det til at belastningen på
strømnettet blir mindre og det blir lettere å holde balansen.
LØNNSOM FLEKSIBILITET
LOS Energy er den første energileverandøren som gjør dette
kommersielt tilgjengelig.
– Det geniale med dette er kindereggeffekten. Virksomheter
som velger denne løsningen tjener penger på strøm de ikke
bruker, vi tjener på å selge den ”ubenyttede” strømmen tilba-

Les mer på
www.losenergy.com

ke til markedet, og sammen bidrar vi til å hjelpe miljøet ved å
dempe behovet på investeringer i strømnettet og utbygging av
flere strømkabler, sier Myhre.
TYSKLAND VISER VEI
I Europa, og spesielt i Tyskland, finnes fleksibilitetsmarkeder.
I dette markedet frigjør store strømbrukere kraft ved å redusere eget forbruk eller ved å hente strøm fra batterier.
– Tyskland viser at det er stort behov for automatiserte funksjoner basert på kunstig intelligens og samtidsanalyse, nettopp det vårt smartnett legger opp til. Innovativ teknologi
samler inn samtidsdata fra nettet, og kombinert med værdata
og erfaringsdata gjør dette at vi til enhver tid kan levere en
sikker og fleksibel strømforsyning. All data føres opp til skybaserte tjenester der systemet hele tiden optimaliserer strømmen. Smartnett er fremtidens løsning for strømnett, avslutter
Myhre.
FAKTA
• Kjernevirksomheten til LOS Energy er å redusere
energikostnadene ved å selge, forvalte og identifisere
energiløsninger tilpasset kundens behov.
• Selskapet er en av de ledende energileverandørene i Norden med
ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3
millioner husholdninger).
• LOS Energy er et heleid datterselskap av Agder Energi AS med
kontorer i Oslo, Kristiansand, Södertälje, Gøteborg og Arendal.

– LOS Energy legger opp til at virksomheter skal få et bedre, mer
effektivt og fleksibelt strømnett. De vil kunne tilpasse sitt eget
forbruk og tilby kapasitet til strømnettet som helhet, sier Andreas
Myhre, direktør for kraftmarked i Los Energy.

ANNONSE FRA MICROSOFT

Vil løse globale energiutfordringer
med nyutviklet teknologi
Microsoft og Agder Energi leder an i kappløpet om hvordan energiutfordringene globalt kan løses i fremtiden.
– Fremtiden er ikke langt unna. Leveringskvaliteten og balanseringen av strømnettet er allerede i ferd med å bli en
utfordring, sier Per Christian Honningsvåg, leder for kraft og energisektor i Microsoft.

– Vi tror morgendagens kraftsystem balanseres i sanntid, helt
ned på laveste nivå i strømnettet, forteller Rune Hogga, leder
for flexibilitetsprogrammet i Agder Energi.
Det siste året har teknologiselskapet Microsoft og Agder Energi samarbeidet om å bygge et intelligent nett, driftet i en
intelligent sky. Løsningen skal gjøre dagens strømnett mer
effektivt, mer fleksibelt og smart.
TESTES I ARENDAL
Engene transformatorstasjon utenfor Arendal har allerede en
utfordring med overlast på de kaldeste timene om vinteren,
og har vært et ideelt testobjekt i prosjektet. Overlast reduserer
transformatorens levetid og kan gå på sikkerheten løs. Det
kan også føre til at kunder mister strømmen. – Den tradisjonelle løsningen i dette tilfellet vil være å investere i mer kapasitet i transformatorstasjonen, men med ny teknologi er ikke
dette lenger nødvendig, sier Honningsvåg.
– Testen i Engene viser at det er mulig å forutsi overlast opp

mot ett døgn før det inntreffer. Ved å systematisk koble ut
forbruk og endre lokal produksjon kan vi hindre dette, sier
Hogga.
GEVINST FOR KUNDENE
Agder Energi har avtalt strømutkobling i en tidsavgrenset periode på døgnet hos storforbrukere av strøm.
– Å kutte strømmen til et fryselager i et kvarter vil ikke senke
temperaturen nevneverdig i fryselageret. Men dersom flere
forbrukere kutter strømmen samtidig vil ikke transformatoren i Engene bli overbelastet, og vi slipper en oppgradering.
Det kommer både netteiere og kunder til gode, forklarer Honningsvåg.
Skyteknologien fra Microsoft muliggjør en mer bærekraftig
og samfunnsøkonomisk bruk av eksisterende ressurser, ved
at Agder Energi kan planlegge og tilpasse kapasiteten etter
kundenes behov, noe som også vil gjøre at kundene unngår
økt nettleie.
EN MARKEDSPLASS I SANNTID
Prosjektet viser behovet for en markedsplass for omsetning
av den lokale fleksibiliteten, som vil si utkobling av strøm eller
lokal produksjon fra sluttbrukere og småskalaprodusenter.
– Utfordringen med dagens markedsplass er at den er altfor grov. Vi ser behovet for et helt nytt markedsdesign, sier
Hogga, og utdyper: – Digitalisering betyr tilgang til data om
lokalisering av produksjon, forbruk og batterier, helt ned på
alle enheter i strømnettet. Derfor er vi avhengig av en markedsplass som opererer i sanntid.

– Microsoft leverer intelligente skytjenester som bidrar til
at bedrifter kan optimalisere sine prosesser, og bidra til en
renere verden med bedre ressursutnyttelse, sier Per Christian Honningsvåg, leder for kraft og energisektor i Microsoft
Norge.

Les mer på
www.ae.no
azure.com

OVERFØRBAR TIL EUROPA
Potensialet for prosjektet er stort, siden svært mange trafostasjoner i landet er i samme situasjon som Engene. Frem til
i dag har nettselskapene hatt få muligheter til å dra nytte av
de eksisterende fleksible ressursene. – Prosjektet er overførbart til andre forsyningsområder i Norge og i Europa. Mange
trenger nyinvesteringer for å fjerne overlast, og derfor er løsningen med på å utnytte lokal fleksibilitet veldig smart, sier
Honningsvåg.

Teknologien vil blant annet kunne være en løsning i det tyske Energiewende. Der er allerede Agder Energi representert
gjennom ulike datterselskap.
– Ny teknologi i form av internet of things og Advanced Analytics i skyplattformen Azure samt utrullingen av automatiske strømmålere, gjør det mulig å få oversikt over kraftflyten
på en helt annen måte enn tidligere, avslutter Honningsvåg.

– Ny teknologi kan utnytte eksisterende fleksibilitet i
kraftsystemene som står ovenfor en digital revolusjon som
vil komme kundene til gode, sier Rune Hogga, leder for
flexibilitetsprogrammet i Agder Energi.
FAKTA
Agder energi og Microsoft har satt opp en pilot for fremtidens
kraftmarked, som balanserer overlast og ledig kapasitet i markedet
og derigjennom reduserte kostnader.
•
•
•

Løsningen er skalerbar og er en mulig modell for et nytt markeds design for energi.
Piloten er et eksempel på mulighetene som ligger i digitalisering av prosesser som kan bidra til bedre ressursutnyttelse og
en renere verden.
Løsningen er basert på bruk av intelligente skytjenester i
Microsofts sky Azure og benytter komponenter for data analytics og IoT som ligger klare i skyen.

