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Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full
styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første ordinære
produksjonen nord for Hammerfest.
Samtidig trekker letevirksomheten stadig lengre nord. Statoil vil lete
lengre nord i Barentshavet enn noensinne. Dermed får fiskerinæringen
mange utfordringer å hanskes med i årene som kommer.

Kampen om
Barentshavet
Fortsatt er det fiskerne som først og fremst
bruker Barentshavet. Som sitt fornybare
spiskammers. Men i løpet av få år har oljeselskapene stadig spist seg inn på havområdet
som har vært fiskerinæringens hovedkilde i
hundrevis av år. Og heretter vil takten eskalere
raskt. For det er store verdier det jaktes på. Et
drivverdig oljefunn betyr milliarder av kroner.
Og når alle indikasjoner tyder på at det fiskerike havet kan skjule ufattelige verdier for oss
vanlige folk, har oljeselskapene både fra innog utland meldt seg på i kappløpet.
Som Nord-Norges viktigste fiskeriavis, har vi et
informasjonsansvar overfor fiskerinæringen.
Det være seg fiskere eller folk som jobber med
havets ressurser på land. Derfor er det vårt
ansvar å holde et våkent øye med utviklingen
og formidle den til våre lesere. I første rekke
skal vi oppdatere våre lesere om det som
skjer, gjennom et eget olje og gassbilag som
vi vil distribuere fire ganger årlig.
Vårt utgangspunkt er at fiskerinæringen er og
blir den viktigste næringsveien i Nord-Norge,
og vil være det i uoverskuelig fremtid. Men
vi kan likevel ikke lukke øynene for at også
andre viktige ressurser må til for å holde samfunnshjulene i gang. Også fiskerne har behov
for energi - og er derfor villige til å dele sitt
område med oljeselskapene for å hente opp
dette drivstoff.

Økt aktivitet gir økt beredskap
GJEST

Geir Seljeseth
Samfunnskontakt,
Norsk olje og gass

Norsk olje og gassnæring står
foran spennende år i nord.
Allerede i år skal det første
offshorefeltet åpnes i Barentshavet og Goliat-plattformen
vil bli et nytt bekjentskap til
havs i nord. Her skal det italienske selskapet ENI i gang
med en produksjon som skal
gi aktivitet både på land og til
havs. Det vil bli stor virksomhet både gjennom skipstrafikk og helikoptertransport. I
tillegg skal det bores en lang
rekke letebrønner i nord i
løpet av året. Opp til fem leterigger vil være i full gang og
mer skal komme.
Vi husker alle bildene da
linebåten «Kamaro» kom i
trøbbel utenfor Finnmark. En
særdeles hustrig dag i slutten
av oktober i 2012 holdt det på
å gå skikkelig galt i 14 meter

høye bølger. Båten var i slep
med Kystvakten. Redningshelikoptrene på Banak var begge
satt ut av drift og det var de
to helikoptrene som olje- og
gassnæringen har på Hammerfest lufthavn som ble løsningen for de 14 om bord. Det er
vi alle glad for. På samme tid
forteller dette en historie om
at beredskapen har økt langs
kysten av Finnmark i og med
at det er flere tilstede. Nå skal
det ikke være slik at vår virksomhet skal være ryggraden
i beredskapen. Den må alltid
være offentlig. Like fullt vet
vi at den aldri kan bli 100 prosent. Da er det godt å ha andre
ressurser å spille på.
Alle som har tatt Hurtigruta langs kysten eller stått i
en fiskebåt vet at avstandene
er store og områdene i nord er
gigantiske. I en slik situasjon
er jeg glad for at vår tilstedeværelse i nord også vil gi en
bedret sikkerhet også for de
andre næringene som har sitt
virke til havs her i nord.
I forrige uke kom nominasjonene til 23 konsesjonsrunde og det er tydelig for alle
at selskapene har planer om
mye arbeid i nord i mange år
fremover. Det er godt nytt for
alle de andre som har sitt virke
på havet. Det enkelt og alene
ut fra at mer tilstedeværelse er

med på å øke beredskapen.
Når en leterigg kommer
til Barentshavet kommer det
også supplyfartøy som har
god mulighet til å hjelpe til når
ting blir veldig vanskelig. Når
den flytende produksjonsplattformen til Goliat og Eni er på
plass utenfor Finnmarkskysten, så er det i følge av hjelpefartøy som hele tiden enten vil
være ved plattformen eller gå i
skytteltrafikk inn til Polarbase
i Hammerfest.
I tillegg må jeg nevne at det
nybrottsarbeidet som er gjort
av Eni og Fiskarlaget Nord
i samarbeid med den øvrige
olje og gassnæringens organ
NOFO, med å innlemme
kystflåten i miljøberedskapen
rundt Goliat, vil også være
med på å bringe sikkerheten
langs kysten til et nytt nivå. En
ordning som vurderes langs
resten av kysten også.
Nå skal vi ikke legge skjul
på at det tidvis kan være en
konflikt om tilgangen til de
samme områdene på havet,
men vi har samarbeidet med
fiskerne i 45 år på norsk sokkel og jeg er sikker på at vi
også i fremtiden vil finne
fram til gode løsninger som
alle parter blir fornøyd med.
Det vil skape ny vekst i nord
og en styrket beredskap langs
kysten.

Er i gang med
første boring
i Barentshavet

Jakten på nye energikilder må likevel aldri
skje på bekostning av eller sette i fare det biologiske mangfoldet som gjort Barentshavet til
et av verdens viktigste fiskefelt. Det er utelukkende fiskerikdommene her som har gjort at
vi klorer oss fast helt på ytterkanten av Europa.
Ikke olje- og gassressursene. Derfor er det
svært viktig at vi her nordpå både får et innsyn
i og påvirkningskraft når viktige avgjørelser
tas. En felles forståelse av utfordringene vil
være avgjørende dersom man skal unngå at
oljenæringen havner i konflikter med fiskerinæringen.

Det norske oljeselskaps er
endelig i gang egenopererte
boring i Barentshavet.
14. januar startet de boring
ved Langlitinden i lisens 659
hvor man har indikasjoner om
å gjøre et funn av både olje og
gass. Målet å påvise hydrokarboner i Kobbeformasjonen
på såkalte Bjarmelandplattformen.
Samme struktur ble boret i
2008, omtrent seks kilometer
unna dagens område. Denne
brønnen påviste en liten gasskolonne, mens det ved Kobbeformasjonen ble det påvist
to soner med hydrokarboner,
en cirka tre meter oljesone,
og en sone litt dypere på elleve meter med olje og gass.
Derfor er det knyttet store
forventninger til resultatet.
De første signalene vil de få
allerede i løpet av våren.
Det er Transocean Barents
som utfører boreoperasjonen.
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Beredskapen har økt i takt med oljeutvinningen. Det fikk mannskapet på «Kamaro » oppleve, da begge redningshelikoptrene på Banak sto på bakken.
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Nytt studietilbud

Nytt studietilbud i Arktisk forurensingsbiologi og forvaltning
I tillegg til kunnskap i biologi vil du lære miljø- og risikoanalyse som vil
gjøre deg kvalifisert for en rekke spennende jobber.
Les mer om studiet på uit.no/studietilbud
Søknadsfrist 15. april

uit.no

Foto: rudicaeyers.com - BFE/UiT
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Kjempen vekkes til liv

Venter ti
borerigger

I løpet av få år kan så mange som
ti borerigger være på plass i Barentshavet. Forberedelsene er
allerede i gang, og riggene som
opererer på norsk sokkel vil dreie
kursen nordover og innta Barentshavet de kommende årene.
- Dette skjer gradvis, men om
noen år kan det bli behov for opp
mot ti rigger her, opplyser Lars
Eirik Nicolaisen i Rystad Energy
til offshore.no. Allerede de to
neste årene regner han med at det
vil være et behov for tre- til fire
rigger.

I år skal Goliat vekkes. De
fleste undervannsinstallasjonene er på plass. Nå
gjenstår strømkabelen
før den flytende produksjonsplattformen kan
taues fra Sør-Korea til
Finnmarkskysten.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Barentsdata for
millioner

Kommunikasjonssjef Andreas
Wulff i Eni Norge konkluderer
allerede nå med at samarbeidet
med fiskerinæringen har vært
en suksess gjennom hele prosessen, og som han mener bør vær
et bevis på at det er fullt mulig
med en sameksistens mellom de
to næringene.
- Vi har hatt en tett dialog med
fiskerne hele veien, og tilpasset
både traseene og undervannsinstallasjonene i tråd med fiskerne.
Det har gjort at samtlige av våre
installasjoner er overtrålbare og
tilrettelagt slik at de ikke skal
oppstå noen form for interessekonflikt i forbindelse med Goliatutbyggingen, sier Wulff.
Bygger på dypet
I løpet av de to siste årene er
det gjort et omfattende installasjonsarbeid under havbotnen.
Gigantiske enheter er plassert
rundt området der plattformen
skal fortøyes. Men selv om de så
og si er klare til den første produksjonen vil undervannsarbeidet fortsette i stor stil etter hvert
som nye brønner skal bores. Til
sammen skal det bores 22 brønner, et arbeid som ble startet i fjor
og som vil fortsette utover neste
år. Derfor vil det parallelt med
produksjonsstarten fortsatt pågå
en omfattende anleggsvirksomhet nede i havdypet.
Flere milepæler
Selv om det er produksjonsstarten som vil bli det helt store høydepunktet for Eni Norge i 2014,
framholder Wulff at det er mange

Kommunikasjonssjef Andreas Wulff konkluderer med at samarbeidet med fiskerinæringen har vært en suksess gjennom
hele prosessen.

Analyseselskapet EMGS tjener
store penger på å levere data
om det som befinner seg på havbotn i Barentshavet. Selskapet
har inngått en avtale om salg av
tredimensjonal data fra Barentshavet i en pakke verdt rundt sju
millioner kroner. Og skulle kunden lykkes, vil det dryppe ytterligere på EMGS, ettersom avtalen
også omfatter tilleggsbetaling
dersom kunden mottar lisenser
i de neste tildelingsrundene på
norsk sokkel.

Felles datainnhenting
I løpet av 2014 skal Goliat settes i produksjon. Nå gjenstår det å legge ut strømkabler før alt er klart til produksjon. Endelig startdato er ikke bestemt, annet enn at det skal skje i år.

andre milepæler som også passeres i løpet året. Blant annet skal
kontoret i Hammerfest fullbemannes med over 60 ansatte.
Wulff framhever at kontoret i
Hammerfest er viktig for selskapet, og vil signalisere sin tilstedeværelse i Barentshavet. Derfor
har de lagt ned ekstra store ressurser her.

Foruten administrasjonen av
oljeproduksjonen på Goliat,
har Hammerfest fått en nøkkelrolle i kompetanseoppbygging i
Vest-Finnmark. Eni Norge har
allerede bygd opp et digitalt klasserom i Hasvik for å gi ungdom
her en mulighet til å pense seg
inn i næringen. Det samme skal
bygges opp i Havøysund, samt

at de har et tett samarbeid med
videregående skoler både i Hammerfest og Honningsvåg.
Sistnevnte er tungt inne på beredskapssiden, og har ansvaret med
å lære opp fiskerne som deltar i
oljevernberedskapen.
Lang transport
Noen eksakt dato for når den før-

ste oljen pumpes opp i produksjonsplattformen, er ikke fastsatt.
Flyteren er så og si ferdig. Byggingen er inne i den avsluttende
fasen, før den lange transporten
fra Sør-Korea til Finnmarkskysten kan starte. Selskapet tar
høyde for uforutsette forsinkelser, og har derfor ikke fastsatt
datoen, annet enn at den skal

være i produksjon i løpet av
året.
Mest norsk
Byggingen av den flytende fabrikken startet i 2011ved det
Sør-koreanske Hyundai-verftet
etter en tøff konkurranse om
oppdraget. Mange norske verft
utrykket stor skuffelse over at

oppdraget gikk ut av landet.
Andreas Wulff framholder at
selv om denne delen av utbyggingen gikk til Sør-Korea,
har norske selskap vært tungt
inne i hele prosessen og har til
sammen stått for de vesentlige
utbyggingskontraktene. Selve
flyteren er bare en liten del av
den totale utbyggingen.

ENI Norge er ferdig med de fleste undervannsinstallasjonene.
Samtlige er tråloverbare.

Det gjelde både i forhold til
undervannsarbeidet, utbygging
ved Polarbase og oppføringen
av signalbygget i Hammerfest.
Elektrifisert
Også i forhold til energikravene
har norske selskaper spilt en
hovedrolle. Stortinget bestemte
på et tidlig tidspunkt at Goliat-

produksjonen skulle elektrifiseres. Det har gitt en omfattende
utbygging av elektrisitetsnettet
i Hammerfest-området. Blant
annet er det bygd et stort transformatoranlegg. I dette prosjektet har Hammerfest Energi
spilt viktig rolle og oppnådde en
storkontrakt som var den største
i selskapets historie.

Flesteparten av de som ønsker å
delta i letingen i sørøstre del av
Barentshavet har inngått et samarbeid om felles seismikkinnhenting i området.
Selskapene ble oppfordret av
Olje- og energidepartementet
(OED) til gjennom Norsk olje og
gass å gå sammen om innhenting
av seismiske 3D-data fra blokkene her som vil bli utlyst i 23.
konsesjonsrunde for norsk sokkel i 2014. Dette er det første
nye området på norsk sokkel som
åpnes siden 1994. 30 selskaper
meldte sin interesse for å delta i
et slikt samarbeid. Statoil har som
største operatør på norsk sokkel
tatt på seg operatørrollen.

Bygger for nordområdene
Volstad Shipping AS er tungt inne i
offshore og går nå i gang med et nytt
konstruksjonsfartøy. Finansiering og
alle garantier falt nylig på plass, og byggingen kan dermed starte.
Selve byggingen vil foregå i Tyrkia,
men kontrakten får likevel betydning
for flere norske leverandører. Omtrent
halvparten av kontraktsverdien på rundt
800 millioner kroner er på norskprodusert utstyr og tjenester.
Fartøyet er en helt ny utgave og har
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en lengde på 128 meter og en bredde på
25 meter. Fartøyet har fått en tilleggsbetegnelse med «Arctic».
Dermed ligger det i kortene at skipet
er spesielt designet for nordområdene
med høy isklasse. Skipet skal utstyres
med både ROV-moonpooler og avisningsanlegg. Skipet får skal ha en 300
tonns offshorekran og vil dermed kunne
ta svært høye løft. Under byggingen tar
en høyde for at skipet skal kunne huse
120 mann.
februar 2014, uke 6
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- Hvem blir først på fisk?
- Foreløpig har vi ferger i
Nordland, to av Kystvaktas båter og en del andre
større fartøyer som bunkrer LNG-gass som drivstoff. Spørsmålet er hvem
som bygger første norske
fiskebåt for gass?

dag@kystogfjord.no

bjorn.tore@kystogfjord.no

Funnet, som oljepressen sammenligner med Goliat, ble gjort
i fjor høst, på Loppahøyden vel
240 kilometer fra land, et stykke
vest for linja mellom Hammerfest og Bjørnøya.

Det er administrerende direktør
Gudrun Rollefsen i Barents Naturgass AS som stiller spørsmålet.
-Det er ikke så vanskelig å finne
svaret på et slikt spørsmål. Naturgass har en rekke fordeler.
Men i forhold til dieselolje
krever gass mer plass. Først og
fremst trengs en større tank og
det blir mer rørledning som skal
på plass, sier Rollefsen.

Utvinnbart?
Feltet ligger cirka 70 kilometer
sør for Johan Castberg-feltet,
og 50 kilometer nord for Snøhvit. Funnet er gjort på 300-400
meters havdyp, og er foreløpig
estimert til 10-23 millioner standard kubikkmeter olje, og 8-15
milliarder standard kubikkmeter gass. Tester utført i fjor høst
viser et trykk fra den første letebrønnen tilsvarende 4200 fat
olje per dag.

Tenk nybygg
- Så fiskefartøy av moderat størrelse kan bare glemme gassen?
- Jeg vil si det sånn: Dersom
man ønsker å oppnå de fordelen
gassen gir som drivstoff, så blir
det enklest ved nybygg der man
kan planlegge fra grunnen av,
sier Rollefsen.
- Hva er fordelene?

Første i området
Det er første gang det er gjort
funn av produserbar olje i dette
området. Rønnevik kaller oljen
for «lett og god» og at utsiktene til kommersiell drift er
«lovende». Men endelige svar
foreligger før til sommeren.

Skjerpede krav
- Først og fremst handler det om
miljø. Det blir stilt stadig sterkere
miljøkrav til rensing av utslipp
både nasjonalt og internasjonalt.
På grunn av Nox-fondet er det
også ei økonomisk gulrot. De
som satser på gassdrift kan søke
om midler til fondet, blant annet
til å dekke ekstrakostnader som
kommer i forbindelse med en
gassdrevet motor, sier Gudrun
Rollefsen.

- Erfaringene med dagens etablerte visumfrie sone er positive, konkluderer regionrådet.
Ved å utvide sonen til å omfatte

Lundin Petroleum har stor tro på drivverdig olje på Loppahøyden, 240 kilometer fra land.
– Vi skal bore et nytt avgrensningshull i mai-juni som vil bekrefte utstrekninga av feltet. Da
vil vi ha flere svar.

Vi vil vite om vi trenger ytterligere undersøkelser og vi kan
begynne å vurdere utbyggingsstart, sier Rønnevik, som under-

streker at det er alt for tidlig å
anslå noe tidspunkt for ordinær
drift.
Funnet er for øvrig gjort 2250-

2350 meter under havbunnen,
og man vil bore ytterligere i
strukturer ved siden av, i Altafeltet.

PETROLEUM handler om
arbeid, velferd, miljø og sikkerhet
Noen av ansatte ved en av selskapets LNG-biler. Fra venstre salgssjef Stig Olsen. driftsleder Frank Tony Arnesen, administrerende
direktør Gudrun Rollefsen, prosjektleder Henrik Paulsen

Mest båter
- Men det er fartøyer som samlet

utgjør den største kundegruppen.
Største kundegruppe er fire bilferger i Lofoten/Vesterålen. Vi
har et supply-fartøy som går på
naturgass og som nevnt to kyst-

vaktfartøyer; KV «Sortland» og
KV «Barentshav», sier Gudrun
Rollefsen.
Hun tilføyer at en viktig del av
virksomheten er å bygge ut nett-

hele Finnmark mener man at
samarbeidet mellom Norge og
Russland økes ytterligere, og
dermed skape ny vekst i nordområdet.
Regionrådet påpeker de
positive erfaringene med den
visumfrie sonen – grenseboerbevisene - som er etablert.
- Vi ser utviklingsmuligheter
for Finnmark, og særlig ØstFinnmark ved å bruke de posi-

tive erfaringer vi nå har høstet.
Vi trenger et konkret løft nå
innen Nordområdepolitikken,
sier regionrådets medlemmer i
sin enstemmige uttalelse.
I 2013 var det 320.000 grensepasseringer ved stasjonen i
Storskog. En kraftig vekst fra
årene før. Kryssingene er det
både nordmenn og russere som
står for. I all hovedsak er grensehandel formålet med reisene.

Men også en del russere benytter Kirkenes lufthavn som
utgangspunkt for feriereiser.
Øst-Finnmark
regionråd
mener at tiden er inne for at
resten av Finnmark kan ta del
i denne utviklinga. Dersom
hele Finnmark, med sine om
lag 75 000 innbyggere og
Murmansk oblast (fylke) med
vel 300.000 innbyggere kunne
bli «grenseboere», ville enda

Norsk olje- og gassvirksomhet har i 40 år handlet om kompetanse,
arbeidsplasser, verdiskaping, ringvirkninger og velferd. Ikke minst handler
det om milliarder i inntekter til fellesskapet og pensjonsfondet. Og det
handler om fiskeri, turisme og miljø.

verket av stasjoner der bilkunder
og andre kunder kan bunkre naturgass. I denne virksomheten
inngår egne tankbiler som kjører
ut gassen.

oljeutvinning skal foregå på en forsvarlig måte. forsvarlig aktivitet vil gi viktige
kompetansearbeidsplasser, et bredere næringsgrunnlag og flere bein å stå på for
kommende generasjoner og for enda flere lokalsamfunn langs kysten vår.
Det handler om arbeid og velferd
industri energi vil presse på for verdens strengeste krav til oljeutvinningen.
Uansett hvor. det handler om sikkerhet for de ansatte og trygghet for miljø,
fiskeri og livet i havet.
Og det handler om miljø og sikkerhet
• vi må ta vare på de ansattes sikkerhet og arbeidsforhold
• Vi må stille verdens strengeste miljøkrav
• Vi må satse enda mer på petroleumsforskning
• Vi må utvikle morgendagens undervannsteknologi
• Vi må respektere lokalbefolkningens synspunkter

større muligheter åpne seg.
En «stor-region» som
Finnmark/Murmansk
vil
skape ny vekst, øke handel og
verdiskaping for hele området.
Neste store skritt etter det
kunne være en ordning med
fri flyt av arbeidskraft innen
regionen, mener Øst-Finnmark
Regionråd som mener at dette
bare er starten på en ny æra for
Nordområdepolitikken.

INDUSTRI
ENERGI

Design: jean jahren - 2011

siden 2006 vært pilotkunde hos
Barents Naturgass.

Vil jobbe for et visumfritt fylke
Øst-Finnmark regionråd vil ha hele Finnmark som visumfri
sone. Det mener de vil
få en stor betydning for
hele nordområdet.

Til sommeren får svenske
Lundin Petroleum svar
på om Gotha-funnet er
drivverdig. –Lovende, er
letesjef Hans Christian
Rønneviks foreløpige karakteristikk.
Dag Erlandsen

Bjørn Tore Forberg

Kraftig reduksjon
I forhold til diesel gir gass en reduksjon i Nox-utslippet på hele
90 prosent. CO2-utslippet reduseres med 25 prosent, mens det
ikke blir noe utslipp av svovel
eller sot.
LNG-gassen brukes i dag som
drivstoff i et økende antall biler.
Men den brukes også ved industrianlegg. Løvold Industri har

Loppa-svar til sommeren

Foto: Statoil
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Kjell O. Larsen i Havøysund mener
fiskerne har kommet fram til en
akseptabel avtale med NOFO som
representerer 31 oljeselskap.

Jacob West i Hammerfest har vært
med helt siden Fiskarlaget Nord
startet opp med organiseringen
rundt oljevernberedskapen.
Ivar Sagen sier det har vært viktig for fiskerne å delta i utviklingen av oljevernberedskapen i nord. Han tror det vil gagne alle parter, og håper at samarbeidet fortsetter etter hvert som oljenæringen øker tempoet.

Fiskerne har tro på beredskapen i Barentshavet
- Vi er fornøyd med og
tror at vi har fått etablert
en god oljevernberedskap gjennom de 25 fiskebåtene som er knyttet
opp mot Goliat, nordvest for Finnmark.
Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Det sier daglig leder Ivar Sagen
i Fiskarlaget Nord til Kyst og
Fjord. Som daglig leder både i
tidligere Finnmark Fiskarlag og
nå i det sammenslåtte Fiskarlaget Nord, konstaterer han at
sameksistensen mellom olje og
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fisk har gått rimelig greit.
- Det er klart at både seismikkskyting og muligheten for
oljesøl i utgangspunktet er konfliktskapende. Særlig når sokkelen er smal kan det spisse seg til.
Her bør ikke seismikkskytingen
bli for intens, sier Sagen.

Kort vei til land
Når det gjelder oljeboring er det
først og fremst Goliat-feltet som
er en utfordring. Bøyeplattformen som skal ankres opp skal
være ferdigbygget og er underveis.
- Dersom det kommer et oljeutslipp her, så vil det i nordavind
være kort vei inn til Sørøya og
i vestavind kort vei inn til Havøysund. Det er i slike

tilfeller at de 25 fiskefartøyene
vil bli innkalt til å håndtere lenser og annet utstyr tett inne ved
land. I tillegg har Norsk oljevernforening for operatørselskap
(NOFO) ansvar for beredskap
med tyngre materiell lenger ut,
sier Sagen.
Han sier at fiskefartøyene som
deltar i beredskapen, har hatt
øvelser for å bli kjent med oljelensene og annet utstyr. Fartøyene har fått montert ekstra
slepekrok om det trengs og annet
utstyr. Han har også sjøl vært
med på en av øvelsene.
-Når det gjelder Johan Castberg-feltet nord for Snøhvit har
Fiskeridirektoratet ved hjelp at
AIS registrert få overlappinger
mellom dette potensielle olje-

feltet og trafikk av fiskefartøyer,
sier Ivar Sagen.

Foreslo ny trasé
Han har forøvrig erfaring fra
hvordan en konflikt ble løst til
greit samarbeid da Statoil skulle
legge gassrørledning fra Snøhvit
til Melkøya i Hammerfest.
- Jeg jobbet da i Finnmark Fiskarlag. Da fiskerne så hvordan
Statoil hadde planlagt ledninga,
så de en del potensielle konfliktpunkter. Vi ga tilbakemelding til
oljeselskapet og foreslo en litt
annerledes trase´ som ikke ville
kollidere med snurrevad og trål.
De fulgte rådet og reaksjonen
fra oljeselskapet var veldig positiv. De fulgte på noen detaljer
nær fiskernes forslag, og det har

så vidt jeg kjenner til ikke vært
noen episoder med ødelagt redskap, sier Sagen.
Kyst og Fjords medarbeider har
fra kilder innen Statoil fått vite
at i tillegg til at fiskernes forslag
var bedre for fiskerne, så ble det
for Statoil en rimeligere løsning.

Korridor og seismikk
Både Finnmark Fiskarlag og
Troms Fiskarfylking var tidlig
på banen for å få etablert seilingskorridorer for fartøy som
fører olje og kjemikalier.
- Det var en god del trafikk
ikke minst av russiske fartøy
som gikk med oljelast fra Sibir.
Denne saken endte med en korridor som gjør at disse skipene
går minimum 35 nautisk mil fra
land, sier Ivar Sagen.
En annen oljefisk-sak med grei
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løsning handler om Seismikk.
Sagens kollega Arvid Ahlquist
har tidligere uttalt seg til Kyst
og Fjord om hvordan seismikkskytingen skal reduseres under
oljeleitingen i Barentshavet
Sør-øst. Det er enighet om at
seismikk ved leting i nye områder skal skje etter anbudsrunde
slik at det bare er ett seismikkselskap som står for skytingen.
Tidligere har det vært slik at det
var fritt opp til alle seismikkselskaper å samle inn seismikkdata, for så å selge dataene til
oljeselskapene. Med den nye
ordninga blir det dramatisk mye
mindre seismikkaktivitet.
Hva med en vinterdag?
Fisker Kjell O. Larsen fra Hav-
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øysund er en av de 25 fiskerne
som inngår i oljevernberedskapen i tilknytning til Goliat.
- Det har vært et krav om at
slik beredskap måtte komme
på plass. I så måte må jeg si
meg godt fornøyd med at vi har
kommet til ei ordning. Storting
og regjering har bestemt at vi
skal ha oljeaktivitet, og da må
vi forberede oss på det som
måtte komme om uhellet er ute, sier
Larsen.

Han har en 38 fots Cleopatra.
- Jeg har vært med på to øvelser.
Da er det bare å sette fiskeredskapen på land og hente lenser
og annet utstyr

som befinner seg i depoter i
Havøysund, Hasvik og Hammerfest. Hovedoppgaven er å
slepe lenser, og det går rimelig
greit, sier Larsen.
Han mener at man har kommet til en akseptabel avtale
med NOFO om betingelser.
Fiskerne får en kompensasjon
som gir et rimelig økonomisk
utbytte. Men dette betinger
at øvelser ikke blir lagt på
tidspunkt som kolliderer
med toppsesongene for
fiskeri.
- Et annet forhold
blir å vurdere hvor
robust og effektivt det utstyret er
som

nå brukes. Slepelenser har sin
begrensning, og spørsmålet er
hvor mye det monner en vinterdag i mørke og med mer enn to
meters bølger, sier Larsen.
Proffe fiskere
- Fiskerne er svært profesjonelle
folk når det gjelder å bedømme
strømforhold og til å slepe på
redskaper i sjøen. Ei oljelense
er til forveksling likt et fiskeredskap. Jeg er imponert over hvor
greit det har gått med øvelsene
vi har hatt. Det sier Jacob West
som har vært med helt siden
Fiskarlaget Nord startet opp
med organiseringen med sikte
på å få fiskere med i oljevernberedskapen.
- Alt er ikke perfekt, men dette
skal vi utvikle videre, sier West.
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Har sikret seks år

Barentshavet lovende
I børsmedlinga 21. Januar skriver North Energy at det primære
satsingsområdet er Barentshavet
som nå framstår som stadig mer
lovende. Med hovedkontor i Alta
og en strategi for å bidra til industriell verdiskapning i Nord-Norge,
har North Energy en attraktiv og
unik posisjon i regionen. Selskapet vil bygge videre på dette ved å
øke antall brønner i Barentshavet
gjennom kjøp av lisenser og tildelinger i konsesjonsrunder. Med
den kapitalen som nå tilføres vil
selskapet kunne gjennomføre et
betydelig leteprogram.

spennende horisont,
langsiktig perspektiv

Kjøper teknologi
Direktør Kristin Ingebrigtsen sier
at North Energy også har satset betydelig på kjøp av teknologi.
- Vi har inngått en avtale med
EMGS ASA om kjøp av lisens til
hele deres EM Databibliotek for
Barentshavet. Tilsvarende har vi
sikret oss rettigheten til bruk av
Rex Virtual Drilling-teknologi på
norsk sokkel. Sammen med tradisjonell leteteknologi forventes
det å gi lavere funnkostnader og
dermed bidra til kommersielle
oljefunn. EM har vist seg å våre
et særlig effektivt leteverktøy i
grunne hydrokarbonbassenger som
Barentshavet, sier Ingebrigtsen.

Direktør for strategi og samfunn i North Energy, Kristin Ingebrigtsen sier at det hersker en optimistisk stemning i selskapet. Bare
Statoil er større enn North Energy i antall tildelte lisenser i Barentshavet.

North Energy har sikret
seg de seks neste årene
etter å hentet inn ny kapital.
Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

- Barentshavet er vårt kjerneområde. Selskapet er i dag fullfinansiert for 8-12 brønner. Det betyr et
høyt aktivitetsnivå for selskapet i

årene fremover og øker våre muligheter til å gjøre kommersielle
oljefunn betraktelig, sier Kristin Ingebrigtsen som er direktør
for strategi og samfunn i North
Energy.
En typisk andel for selskapets deltakelse har til nå vært 20 prosent
per lisens.
Leting for 360 mill.
Av ei fersk børsmelding fra North
Energy framgår det at selskapet

gjennom en rettet emisjon har
hentet inn 285 millioner kroner. I
tillegg har de tatt opp et konvertibelt obligasjonslån på 75 millioner
kroner. Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling 13. februar med sikte på å få godkjent
finansieringen. Den vil i så fall
fullfinansiere 8-12 brønner, sier
Ingebrigtsen.
To funn
Hun sier at North Energy har vært

med på to funn. Det aller første var
et oljefunn hvor de i ettertid solgte
sin andel. Det andre var et gassfunn
i Norvarg i Barentshavet, hvor de
endelige avklaringene rundt kommersialitet ennå ikke foreligger.
- Et er bare Statoil som slår oss i
antall lisenser tildelt i Barentshavet.
Det er vi stolt av, og med den aktiviteten vi nå legger opp til, er det
ingen overdrivelse å si at vi er optimister, sier Kristin Ingebrigtsen.

Større presisjon
Rex Virtual Drilling er en teknologi som skal kunne skille mellom
vannvåte reservoarer og olje.
EM-teknologi genererer elektromagnetiske bølger som trenger
ned i undergrunnen, hvor de avbøyes på ulik måte, avhengig av
hva slags geologiske strukturer de
støter på. EM-undersøkelser gir
en enorm datastrøm som analyseres ved hjelp av spesialutviklede
dataprogrammer. Når EM-bildene
analyseres sammen med de seismiske bildene og detaljerte geologiske modeller, bidrar de til en
mer presis analyse av hva slags
type geologi som forefinnes der.

eni norge har lang erfaring fra olje- og gassvirksomhet i Norge. Gjennom nesten 50 år har vi utviklet
oss til å bli en av de største aktørene på norsk sokkel, med aktivitet både i Nordsjøen, Norskehavet og
Barentshavet.
eni norge satser i nord. Som operatør for Goliat, det første oljefeltet i Barentshavet, bygger vi en robust
og effektiv oljevernberedskap langs Finnmarkskysten. For å sikre en best mulig kystberedskap, har eni
norge den lokale fiskeflåten med på laget.

eni norge – innovatør i Barentshavet
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Ressursrikdommen i nord

Skal løfte for Eni

Verdiløse ressurser

Vil ha tyskerne inn

Kan ryke på lav dollar

Villig til store kostnader

- Næringslivet i nord er mindre FoU-intensivt enn
andre deler av landet. Både Forskningsløft i nord
og regionale forskningsfond skal bidra til å løfte
dette. Med Nord-Norges ressursrikdom og potensialet for utvikling, er det viktig at vi lykkes med
å styrke dette området, mener næringsminister
Jan Tore Sanner.

Eni Norge har tildelt EnerMech en treårig rammeavtale for levering av løfte- og inspeksjonstjenester på Goliat. I tillegg til å levere generelle
løfte- og inspeksjonstjenester, skal gruppen også
levere løst løfteutstyr, løfteutstyr, sakkyndig inspeksjon, utstyr for transport av last, heiser, samt
utstyr for personelltransport.

Investor Jens Ulltveit-Moe tror ikke at norske oljefelt i
Barentshavet vil bli lønnsomme. – Fenomenet «verdiløse
ressurser» er ganske skremmende for en investor, sier
Ulltveit-Moe, som var en av hovedinnlederne under Enovakonferansen i Trondheim forleden.
Ressursene han tror kan bli verdiløse ligger under
havbunnen i den norske delen av Barentshavet.

En rapport ført i pennen av den tidligere Statoilsjefen Arve Johnsen anbefaler sterkt at Norge aktivt involverer den tyske regjeringen og at tyske
selskaper blir med på et felles petroleumsprosjekt i
Barentshavet. Rapporten heter «Norsk/tysk/russisk
petroleumsprosjekt i nord» og er skrevet på oppdrag av den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen.

Flere felt i Barentshavet vil ryke dersom oljeprisen
faller under 90 dollar fatet. Ifølge Rystad Energy er det
flere planlagte prosjekter som er sårbare for et eventuelt
prisfall. Johan Castberg i Barentshavet har en breakeven pris på mellom 85 og 90 dollar fatet. Det samme
gjelder Gohta og Wisting i Barentshavet, som alle har
en break-even pris på 90 dollar fatet og oppover.

- Den store interessen for 23. konsesjonsrunde viser
at oljeindustrien mener det er mulig å gjøre funn i nye
områder som ligger langt borte fra etablert industri og
infrastruktur, sier nestleder Frode Alfheim i Industri
Energi. Han mener selskapenes store interesse viser
at de er villige til å ta betydelige kostnader på norsk
sokkel.

- Uvanlig godt egnet

Terje Norddal i ingeniørselskapet Rambøll, sier
at havneområdet øst for
Mehamn er uvanlig godt
egnet til offshorevirksomhet.

- Man skulle nesten tro at Vårherre hadde skapt dette området for offshorevirksomhet, sier
Norddal.
Han begrunner det med både
havneområdets beliggenhet, innseilingen og ikke minst bølgeanalysen som nå viser at den indre
delen er skjermet godt nok som
den ligger i dag.
- Målingene viser at de signifikante bølgehøydene i den indre
delen er på 0,5 meter uten molo.
Det er godt innenfor kravene
som offshorefartøy krever.
Terje Norddal i ingeniørselskapet Rambøll mener området øst for Mehamn har helt unike muligheter for utvidelser.

Det viser seg at havneområdet som Stein Arild Olaussen vil ha som oljebase, er bedre egnet enn det han først antok. Nå viser det seg at en omfattende moloutbygging ikke er nødvendig for å gå i gang.

Her vil Stein Arild Olaussen bygge Norges nordligste oljebase.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

I forrige uke fikk han dokumentert at den naturlige havna som
ligger like øst for fiskeværet
Mehamn, er som skapt for offshorevirksomhet. Det viser en
blodfersk bølgeanalyse som ble
ferdiggjort for en knapp uke
siden.
Kan starte uten molo
Bølgeanalysene slår fast at
man faktisk har muligheter til
å etablere en framskutt base for
offshorevirksomhet helt inne
i fjordområdet, uten å skjerme
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området med molo.
Dermed er det muligheter til å
starte i det små, samtidig som
utvidelsespotensialet er gigantisk. Ved å bygge moloer til Vevikskjæret og Lille Kamøya som
var skissert i den første planen,
kan det nemlig etableres et havneanlegg her som kan måle seg
med de største oljebasene i sør.
Kan inneholde alt
Stein Arild Olaussen som er daglig leder i Nordkyn Utvikling,
har jobbet med planene i snart
tre år. Den første skissen la han
fram i 2012. Her skisserte han
opp et innhold som omfatter:
• Omlasting av olje skip til skip
Lossing og mellomlagring av
olje /gass i tanker eller cavern.

• Beredskap for slepebåt og oljevern
• Helikopterbase
• Redningsinnsats til sjøs (RITS)
• Ventehavn for offshore virksomhet (værvindu)
• Mottak og behandling av spesialavfall
• Nødreparasjoner og vedlikehold av skip som opererer i
nordlige Barentshav
• Bunkring av olje og vann
• Utskiping av stein til installasjoner til sjøs
• Riggområde for offshoreaktiviteter, lager/verksted og personell.
Strategisk beliggenhet
- Alt dette er mulig å realisere
dersom vi får aktører fra oljebransjen med oss. Beliggen-

heten vil være blant de mest
strategiske på hele strekningen
mellom Hammerfest og Kirkenes, sier Olaussen. På fastlandet mener han det neppe vil
være mulig å plassere en base
som kommer nærmere de aktuelle virksomhetsområdene,
enn det Nordkyn Storhavn kan
by på.
Samtidig peker han på at Nordkyn har en strategisk beliggenhet som kan bli svært viktig når
det framtidige oljekartet tegnes.

Ikke helt klare
Fortsatt jobber han med planene,
og vil etter hvert starte jakten på
potensielle aktører.
- Vi er ennå ikke helt klar til å
gå ut. Først nå foreligger bølgeanalysene. De er så ferske at

vi ennå ikke har fått bakt dem
inn i prosjektet. Men resultatene
her, gir oss ytterligere vann på
mølla til å fortsette arbeide, sier
Olaussen.
Gamvik kommune har engasjert
ingeniørselskapet Rambøll i
prosjektet, som vil utarbeide det
fullstendige prospektet.

G ha
Gohta
150
5 km
m

Vedvikskjæret. Den vil utløse en
ytterligere kaiutbygging på flere
hundre meter. Og videre kan
moloen forlenges til Lille Kamøya, det vil gi et havneanlegg
som nærmest blir enestående,
sier Norddal. I alle tilfeller har

man en innseilig med en dybde
på mellom 30 og 35 meter, som
gjør at havna vil håndtere så og
si alt som kan flyte.
- Bortsett fra de største supertankerne er det ingen begrensninger
her, framholder Norddal.

Gohta

Et nytt oljefunn i Barentshavet

Lisens PL492 ble tildelt i 2008.
Nåværende partnere i PL492 er Noreco
og Det norske. Gohta-funnet ble gjort
i letebrønn 7120/1-3, som ble boret
av riggen Transocean Arctic.

Fornyet kraft
Ideen med å bygge en dypvannshavn på østsiden av Mehamn er
for øvrig en gammel ide.
- Men den opprinnelige planen
omfattet ikke offshorevirksomhet. Det er etter at energisektoren har etablert seg i
Barentshavet at ideen har fått
fornyet kraft. Nå tror vi den
faktisk kan la seg realisere, sier
Stein Arild Olaussen.
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Kan ta alle fartøy
Rambøll-ingeniøren framholder
at det geniale med området er at
det er helt unike muligheter for
utvidelser.
- Eksempelvis kan det bygge
en molo mellom fastlandet og

20°E

7°N

Her skal oljebasen stå

fattende havneanlegget skal
være. Det rimeligste alternativet vil beløpe seg til rundt 150
millioner kroner. Da snakker
vi om et kaianlegg på 100 til
200 meter helt inne i lagunen,
sier Norddal.

Foto: Trym Ivar Bergsmo

Kan bygges Trinnvis
Også landområdene er spesielt
godt egnet med muligheter for
kaiutbygging som kan måle
seg med de største oljebasene
i landet.
- Vi har skissert opp flere alternativer, alt etter hvor om-

Lundin Norway har gjort et spennende oljefunn på Loppahøyden i Barentshavet. Funnet er gjort i karbonatbergarter
av sen-perm alder (255 millioner år gamle). Det er første
gang en vellykket produksjonstest er gjennomført i slike
bergarter på norsk sokkel. Permiske karbonater er blitt
testet tidligere i Barentshavet uten positivt resultat, men
ny 3D seismikk gjorde det mulig for Lundins geofysikere
og geologer å definere et område hvor karbonatbergartene
(kalkstein) trolig var eksponert for forvitringsprosesser.
Regnvann, som også den gang var litt surt, løste opp og
omdannet deler av kalksteinen, slik at et nettverk av
porøse systemer ble dannet, der olje og gass senere kunne
strømme inn og bli lagret.

Hans C. Rønnevik
Letesjef, Lundin Norway

Ledig jobb i Lundon Norway: www.lundin-norway.no

februar 2014, uke 6

OLJE OG GASS • Side 13

Diskuterer
sikkerhet
i Russland
Hammerfest-selskapet
Pro Barents diskuterer
oljevern med russerne.
18.-19 mars blir det miniworkshop i Murmansk.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- I Murmansk vil vi diskutere
flere temaer, som sertifisering/
beredskap, deteksjon, mekanisk
oljevern og kyst/logistikk, sier
forretningsutvikler i Pro Barents,
Roman Fredriksen.
Under arrangementet vil det
også bli en demonstrasjon av beredskap og oljevern i Murmansk,

der deltakere fra Norge vil oppleve russisk beredskap i aksjon.
Stor interesse
Cirka 25 interessenter har så
langt signalisert deltakelse.
– Vi ser for oss mange samarbeidsområder og regner med
at dette er interessant for norsk
næringsliv, sier Fredriksen. Bak
initiativet står Hammerfest-selskapet Pro Barents. Selskapet
er en industriinkubator for petroleumsindustrien i nord, med
fokusområde Finnmark og NordTroms.
Vekst og nyskaping
I samarbeid med sine indus-

Roman Fredriksen sier Russland spiller en viktig rolle for Pro Barents.
trielle eiere og andre samarbeidspartnere, skal selskapet
stimulere, identifisere og utvikle forretningsideer med fokus

på industriell vekst og nyskaping. For bedrifter som har
ambisjoner om å satse innen
det voksende petroleumsmar-

kedet i nord kan Pro Barents
være en viktig samarbeidspartner, melder selskapet på
egen nettside.

Krangelen om hvor oljevernbasen skal ligge er i full gang. Nå er Fiskebøl lansert som et kompromiss mellom Lofoten og vesterålen.

Krangel om oljevern
Samferdselsdepartementet vil ha en miljø- og oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. Regionene er allerede i gang med lokaliseringskrangelen.

BERGEN – FOSNAVÅG – TROMSØ
SERVICE, OVERHALING OG DELER

MITSUBISHI

-

CAT

-

CUMMINS

ULMATEC SKIPSSERVICE AS
24h Phone: +47 700 800 70
salg@ulmatec.no
www.ulmatec.no
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Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

- Legg basen til Lofoten, ber
Lofotrådet, som har sendt brev
til Olje- og energidepartementet. – Legg den til Vesterålen,
sier Sortland-ordfører Grete
Ellingsen (H). – Gi oss prosjektansvaret, ber Lofoten og
Vesterålen Petro, som kjemper
for oljeboring på skreihavet. –
Ligg unna, dette skal ikke være
noen «kampbase» for petroleumstilhengerne, skriver daglig
leder Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag.
Et steg nærmere
Det var den nye regjeringa som
i sin tiltredelseserklæring forkynte at det skulle etableres en
miljø- og oljevernbase i Lofoten
og Vesterålen. Lørdag kunngjorde Samferdselsdepartementet at man var kommet et steg
nærmere. Departementet har nå
gitt Kystverket i oppdrag å lede
et utvalg som skal vurdere tiltak
for å styrke teknologi, produktutvikling og kompetanse innen
oljeberedskapen.
- Utvalgets vurderinger vil blant
annet være et viktig steg i arbei-

det med å etablere en miljø- og
oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. Etableringen av denne
basen er en oppfølging av
Sundvolden-erklæringen, sier
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.
I følge meldinga gjennomfører
Kystverket ellers flere andre utredninger og analyser som også
inngår i grunnlaget for arbeidet
med å etablere basen.
Kampen er i gang
Regjeringa har så langt ikke sagt
noe om hvor basen skal ligge.
Det har til gjengjeld lokalpolitikerne.
- Det er en selvfølge at Lofotrådet går inn for at basen etableres i Lofoten. Hvor må vi
diskutere internt i Lofoten, sier
Lofotrådets leder, Vestvågøyordfører Jonny Finstad (H) til
Lofotposten. Han har vært raskt
ute med et brev til Samferdselsdepartementet, der han - foruten
å fremme regionens kvaliteter ber om at basen må fylles med
oljevernfunksjoner, opplæringsog utrykningsressurser, base for
miljøkartlegging og oppfølging
av marin virksomhet i nord, informasjonssenter for miljøriktig

Velkommen til Gamvik

En kommune i vekst

næringsutvikling i kystsonen
og forsknings- og utviklingsaktiviteter og opplæring rettet
mot miljø og næringsutvikling i
nordområdene.
- Nå er det viktig å stå på for å
jobbe med å fylle en slik base
med innhold som kan skape arbeidsplasser i regionen, sier han.
Peker på Vesterålen
Finstads partikollega på Sortland, Grete Ellingsen, er like
skråsikker på at basen bør
ligge i Vesterålen. – Vesterålen utmerker seg ved å ha
en rekke interessante miljøer
å vise til, sier Ellingsen til
Bladet Vesterålen. Hun nevner Kystvakten på Sortland,
oljelensebedriften Norlense i
Hadsel, Forsvarets Orionfly
på Andøya, kunnskapsmiljøene på Andøya Rakettskytefelt
samt Narom, Nasjonalt senter
for romrelatert opplæring, også
det i Andøy.
Et brukbart kompromiss er kanskje Norlense, med global teknologi innen moderne oljevern.
Bedriften ligger på Fiskebøl helt
nord på Austvågøya, eller som
noen sier; «den delen av Vesterålen som ligger i Lofoten».
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Gamvik kommune ser
framover. Vi posisjonerer
oss for en framtidig oljevirksomhet i Barentshavet.
Øst for Mehamn ligger
et område som egner seg
svært godt som framtidig
forsyningsbase.
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Kinnarodden er Europas nordligste
punkt på fastlandet, og Mehamn
ligger like ved. Ei storhavn for
offshore-virksomhet ved Mehamn
blir framskutt og strategisk plassert i forhold til framtidig aktivitet i
Barentshavet. I Norge er det neppe
mulig å plassere en base som ligger
nærmere de aktuelle virksomhetsområdene utenfor kysten.

Ta gjerne kontakt med vårt
utviklingsselskap og be om
prospekt. Tlf: 78 49 63 09
eller e-post: stein.arild.olaussen@
gamvik.kommune.no
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Fordi det er ei FantastisK avis som Fenger hele Kysten.
det er her vi Finner de viKtige nyhetene Fra næringen.
Odd-Bjarne Esbensen, fisker, Vardø

Kyst og Fjord bryr seg om og tar hensyn til
de små i FisKerinæringa. og vi er jo en av dem.

veldig enKelt, det er ei avis som har laget et Felles
oFFentlig rom på en helt særegen og en veldig nær måte.

Agnethe Skog, fiskekjøper, Skårvågen

Arne Pedersen, leder i Norges Kystfiskarlag

jeg sKal ærlig innrømme at Kyst og Fjord iKKe er den Første
avisa jeg griper til. men sKal man ha en oversiKt over hva som
rører seg i alle deler av denne næringa, er den absolutt
med og Fyller ut bildet.
Knut Roald Holmøy, trålerreder, Sortland

jeg leser Kyst og Fjord rett og slett For å holde meg
oppdatert om det som sKjer i FisKerinæringa.

det var en Kjempegod ide å starte avisen. Kyst og Fjord
ser FisKeriene i et større perspeKtiv og er iKKe navlebesKuende Fra FinnmarK. den har gode meningsutveKlinger
og er viKtig som en KonKurrent til FisKeribladetFisKaren.

Kyst og Fjord har stoFF sliK som det gamle FisKeribladet.
det er stoFF Fra hele nord-norge. Kyst og Fjord er ei
Kjempeavis. stå på videre.

Reidar Nilsen, leder, Norges Fiskarlag
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Lisa Steen Evensen, regnskapssjef, Myre

Alf Halvorsen, fisker Reipå

Føler at avisa er «hands on» med det som sKjer Fra
loFoten til russegrensen. det gjelder både på papir
og nett. derFor iKKe en dag uten Kyst og Fjord.

Kyst og Fjord er et utrolig bra blad, en naturlig og god
FisKeriavis, som Får med seg deg meste om KystFisKet.
spesielt liKer jeg sidene med smånytt baKerst i avisa
Astrid Korneliussen, fiskarkvinne, Hovden

Hermod Larsen, regiondirektør, Vadsø

Kyst og Fjord gir meg en god oversiKt over det som
rører seg i FisKeindustrien.
Ørjan Nergaard, innkjøpsleder Norway Seafoods

avisen har et litt annet FoKus enn FisKeribladetFisKaren
om hva som rører seg i småsKalasamFunnene. de to
avisene utFyller hverandre på en god måte.

avisa har et KystperspeKtiv i sin nyhetsFormidling
som er svært viKtig For næringen.

Fordi jeg har behov For å Få FisKerisaKene Fra ForsKjellige
perspeKtiver. Kyst og Fjord Kommer gjerne tettere på
problemstillingene og tar også opp saKer andre iKKe rører.

Magnus Eilertsen, fisker, Værøy

Ronald Værnes, administrerende direktør i Lyngen reker

Steinar Jonassen, Nordland Fylkes fiskarlag, Bodø

med Kyst og Fjord Kommer jeg som leser tett innpå
yrKesutøverne i FisKerinæringen. dere Forteller om det
gode liv i Fjærsteinan på en måte som gir håp til reKrutteringen i FisKerinæringen.

Kyst og Fjord holder meg som KystordFører alltid oppdatert på de aKtuelle næringssaKene

det er i Kyst og Fjord vi Finner saKene om den loKale
FisKerinæringen. det er viKtig For meg.

det er den avisen som Kommer nærmest gamle FisKeribladet. mer loKalstoFF, mindre oppdrett og «sørastoFF».

Stine Akselsen, ordfører i Lebesby kommune

Ann Kristin Kvalsvik, fiskekjøper, Akkarfjord

Thor Wold, fisker, Andenes

Bjørnar Sellevold, næringsjef, Andøy
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Kyst og Fjord har et litt annet FoKus enn andre og
ligger nært opp til sliK gamle FisKeribladet var,
både hva gjelder geograFi og type saKer.
Sten Angelsen, skipper, Bøstad

OLJE OG GASS • Side 17

Gir ikke opp kampen i Lofoten

- Taper 125 milliarder

Oljenæringa gir ikke opp kampen om havområdene utenfor Lofoten, selv
om regjeringa har lagt lokk på leting der de neste fire årene. Kjell Giæver,
prosjektleder for Petro Arctic, mener det er mulig å gjenåpne oljeblokker i
de sørligeste delene av oljefeltet Nordland 6.
– Det er en feiloppfatning at hele det området der er stengt, eller ikke åpnet
for olje- og gassaktivitet, for deler av Nordland 6 som ligger helt sør i Lofoten er bare midlertidig stengt, sier Giæver til NRK.

Utsettelsen av konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja
kan koste den norske stat minimum 125 milliarder kroner i form av
tapte inntekter. Det kommer fram av en undersøkelse utført av Rystad
Energy for Indeks Nordland.
- Vi vil ikke lenger være en del av den nasjonale politiske hestehandelen, sier NHO-direktør i Nordland, Ivar Kristiansen, til Vesteraalens
Avis.

For Herold Paulsen ar oppbyggingen av Polarbase bestått av tro, håp og skuffelser om hver andre, før de endelig var i mål. I dag er Polarbase selve landfestet for
oljevirksomheten i Barentshavet. (Foto: Øystein Ingilæ)

Landfestet i nord
Om det finnes et landfast ankerfeste for
oljevirksomheten i Barentshavet, må det bli
Polarbase i Rypefjord.
Etter snart 30 år, har
Polarbase skapt seg en
unik posisjon.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

De siste årene har deler av basen
mer eller mindre vært en eneste
stor byggeplass, etter hvert som
de har måtte utvide i takt med
opptrappingen i Barentshavet.
I dag har de et areal på over
400.000 kvadratmeter, der 26.000
kvadratmeter er under tak. De har
535 meter kaifront med dybder
som varierer fra 10 til 22 meter,
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pluss store flytebryggeanlegg. Og
det er her de fleste oljeselskapene
har sin siste stopp før de går ut på
feltet.

Selv om oljebasen i dag har sikret virksomheten for flere ti-år
framover, har etableringen ikke
vært noen dans på roser. Administrerende direktør Herold
Paulsen, som har vært sjef siden
oppstarten, har først de siste tre
- fire årene kunne knyte de siste
trådene siden oppstarten for 29 år
siden.
Først med utbyggingen av Goliatfeltet kunne de sikre seg et langsiktighet i sine planer.
Mange skuffelser
Før det kunne Paulsen aldri
speide særlig lengre frem i tid en
noen fåtalls måneder. Helt siden

Polarbase ble etablert i 1985 og
fram til Goliat-utbyggingen var
en realitet for fire år siden, dreide
store deler av virksomheten seg
om tro, håp og skuffelser om hver
andre.
I begynnelsen så alt lyst ut da
de første seismikkskipene startet
kartleggingen av havområdene
utenfor Finnmarkskysten. Ikke
minst da boreriggen «Polar Pioner» gjorde sin første leiteboring.
Da de første oljedråpene ble hentet opp av Barentshavet var stemningen helt på topp - også ved
Polar Base.
Beksvart periode
Oljerusen gikk imidlertid fort
over. For etter den første aktivitetsperioden så det nemlig beksvart ut en periode.
Den verste perioden var fra 1994

til 2000. Da hadde Polarbase ikke
et eneste oppdrag rettet mot oljeog gass sektoren.
Men aldri så galt at det ikke var
godt for noe. I mangel av kontrakter begynte Polarbase å tenke
i helt nye baner, noe som sørget
for et vell av andre virksomheter
i Rypefjord.
Resultatet ble både oppdrettsvirksomhet, lakseslakteri, fryseterminal samt flere isoporfabrikker
rundt om i Nord-Norge.
Fisk og olje
Selve oppdrettsvirksomheten ble
senere solgt til Mainstream, men
fortsatt består Polarbase både av
lakseslakteri, fryseterminal og
isoporfabrikk. I tillegg er Norway
Seafood lokalisert til Polarbase som de siden har solgt en rekke
tjenester til.

- Det er ikke mulig for fiskeri- og oljeæringene å leve side om side slik det hevdes fra LoVe Petro, skriver Steinar Jonassen i Nordland fylkes fiskarlag i dette innlegget.

Likevel, bak alle disse etableringene er det olje- og gassvirksomheten som har vært drivkraften.
- Vi har helt siden oppstarten satset på offshore i forbindelse med
olje og gass, forteller Karlstad.
Og da de var på nippet til å miste
sine oljedrømmer, kom Snøhvit
fram i lyset.
Resten er en sammenhengende
eventyrhistorie. Selv om Polarbase gjennom hele utbyggingen
kun har hatt kortsiktige avtaler
- har oppdragene nærmest stått i
kø.
Flere avtaler
Heretter kan de likevel se langt
fram i tid, i minst 20 år. Polarbase
kan derfor gjøre nøyaktig det de
planla da de skrudde opp sitt første skilt på Fuglenes i 1985 - ett
år før de flyttet inn til Rypefjord.
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En umulig sameksistens
INNSPILL

Steinar Jonassen
Daglig leder
Nordland fylkes fiskarlag

I den politiske plattformen
for Regjeringen kommer det
frem at Lofoten, Vesterålen
og Senja i denne stortingsperioden verken skal åpnes for
petroleumsvirksomhet eller
februar 2014, uke 6

konsekvensutredes i henhold
til petroleumsloven. Det fremkommer videre i plattformen at
det skal etableres en miljøbase
/ oljevernbase i Lofoten eller
Vesterålen.
Lobbyorganisasjonen LoVe
Petro er nå på banen for å sikre
seg en rolle og sågar et prosjektansvar for den planlagte basen.
LoVe Petro ber i et brev til
samferdselsministeren at denne
basen bør være med og danne
grunnlaget for en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen for
petroleumsvirksomhet. Videre
hevdes det i brevet at petroleumsvirksomheten kan leve side
om side med fiskerinæringen i
disse områdene.
For å kommentere det siste

først; Det er ikke mulig for
disse to næringene å leve side
om side slik det hevdes fra
LoVe Petro. Det oppfattes som
direkte utidig når organisasjonen fremsetter en slik påstand.
Jeg trodde virkelig at man gjennom flere år hadde fått frem så
pass mye dokumentasjon, blant
annet gjennom tre år med seismikkaktivitet utenfor Lofoten
og Vesterålen til at en kan slå
fast at en slik sameksistens ikke
er mulig.
Det ville vært mye mer redelig at både LoVe Petro og andre
tilhengere av petroleumsvirksomhet utenfor LO-VE-SE, i
stedet for å fortsette å fremme
påstander som ikke har rot i virkeligheten hadde vært ærlige og
sagt at vi må akseptere at petro-

leumsvirksomheten overkjører
fiskeriene i disse områdene, Det
som LoVe Petro og andre gjør i
dag er å gjemme seg bak sameksistensbegrepet i diskusjonen
om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Det
går ikke lenger.
Det må for all del ikke
komme på tale at LoVe Petro
får noen rolle verken i arbeidet
med etableringen av den planlagte basen eller som aktør i
de arbeidsoppgaver som basen
skal ha. Nordland Fylkes Fiskarlag ser selvsagt positivt på
at det etableres en base i regionen som kan arbeide opp mot
en langt bedre oljevernberedskap i området enn det som er
tilfelle i dag. En slik base bør
også ha en del forskningsopp-

gaver knyttet opp til miljøovervåking, miljøforskning etc. slik
at en kan få økt forståelse for de
mekanismene som påvirker de
ulike organismene i havet. Det
er mange oppgaver å ta fatt på,
så her er det bare rammebetingelsene for etableringen som
setter grenser.
I så måte støttes uttalelsene
fra ordfører Jonny Finstad i
Vestvågøy om at den påtenkte
miljøvernbasen ikke skal være
en «kampbase» for petroleumstilhengerne, men at den
skal ha helt andre funksjoner.
Jeg håper også at Jonny Finstad med sine kontakter inn i
Regjeringen prøver å få forhindret at departementet går
videre med det tendensiøse utspillet fra LoVe Petro.
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Øysten Ingilæ
Ansvarlig
redaktør
975 81 812
oystein@kystogfjord.no

Dag Erlandsen
Journalist
906 00 270
dag@kystogfjord.no

Trond
Antonsen
Journalist

Havn skaper ny
bydel i Tromsø

trond@kystogfjord.no

Oljevirksomheten skaper ny havn i Tromsø, som igjen skaper en ny bydel.

Uten at den jevne tromsøværing har merket
det har Tromsø Havn
bygget noe som blir å
regne som en ny bydel
av Tromsø by.
Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Grøtsund industrihavn ligger i
Tønsvika 15 kilometers kjøring
fra sentrum.
- Vi er ferdig med første byggetrinn. Det er hittil investert ca.
300 millioner kroner. Sentralt
står ei 130 meters dypvannskai
med 22 meters dybde og et opparbeidet areal på 90.000 kvadratmeter. Dette arealet kan dobles
raskt. Det samlede arealet er på
1500 mål.
- Det sier leder for plan og utredning i Tromsø Havn, Erling
Bangsund til Kyst og Fjord.
Plass til to oljerigger
Det er bare et par uker siden
første milepæl ble passert.
- Med forbehold for hvor langt
de har kommet i Hammerfest,
er vi eneste havn i Nord-Norge
som kan ta en oljerigg til kai.
Om vi får to rigger kan vi legge
en i Breivika i byens sentrum.
Når vi er ferdig i Grøtsund Industrihavn kan vi ha to rigger
her, sier Bangsund.
Han sier at utbyggingen av
Grøtsund Industrihavn er en
Side 20 • OLJE OG GASS

helt sentral del av byutviklingen i Tromsø. Her er det
målsetningen å samle industri
i Tromsø Industripark. Blant
annet har vi en positiv dialog
med Tromsø skipsverft som vi
håper vil flytte sin virksomhet
hit. Etter hvert vil det bli et betydelig industrimiljø her innen
vi er fullt operativ i 2016, sier
Bangsund.

getrinn står klart i en periode
der offshorevirksomheten i
Barentshavet er stadig økende.
Om kort tid vil for eksempel
den flytende plattformen på Goliat-feltet nord av Sørøya være
på plass. I Skavl-prospektet ved
Johan Castberg har Statoil gjort
et funn som kan inneholde mellom 20 og 50 millioner fat utvinnbar olje.

Økende virksomhet i nord
Han konstaterer at første byg-

250 tonns pullerter
En rigg krever 70 meter kai-

plass og over 20 meters dybde.
I nyhavna er det fire 250-tonns
pullerter montert.
På kaia er det bygget et såkalt
ro-ro-anlegg for å få på land
store konstruksjoner.
- Det handler blant annet om
bunnrammer på 40 ganger 50
meter, 20 meter høye. Disse er
mye anvendt på oljeinstallasjoner offshore, særlig der det kan
påregnes tøffe værforhold. De
står på bunnen og forsterker oljeriggen, sier Bangsund.
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