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NEEDED: A subsea connection
specialist with a strong safety
performance record.

NEEDED: The ability to
understand job requirements
and identify the most effective
and cost-efficient solutions.

NEEDED: Niche, best-in-class
products, services, and solutions
to solve subsea challenges,
from routine to extreme.

As the trusted subsea connection specialist, we focus intently on the many challenges that global offshore
operators face—from routine to extreme. To meet those needs, we first ask, “how can we do this better?” Then
we leverage our vast experience working in dynamic and unconventional environments to solve beyond the
status quo. The results are innovative solutions that safely de-risk operational systems, increase reliability, and
enable a lower total cost of ownership for our clients.
Connect with what’s next at Oceaneering.com/WhatsNext

NEEDED: Nimble and
responsive execution
of solutions to minimize
risks and optimize
productivity.
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VELKOMMEN TIL SEMINAR
DYP

FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI

«Grobunn» er namnet på FFU-seminaret i år. Det går av stabelen den 28. januar på Clarion
Hotel Energy i Stavanger. Du kan lesa meir om seminaret i denne utgåva av DYP. Det er ikkje
for seint å melda seg på. Dette gjer du på FFU.no. Her finn du også meir informasjon om
seminar og program.
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I denne utgåva av DYP kan du lesa om store verdiar på havbotn i form av skattejakt i gamle
skipsvrak og store unytta verdiar i marine mineraler. Swire Seabed jobbar på store vassdjup,
med mellom anna skattejakt. NTNU skriv om deira satsing på havrommet og muligheiter og
verdiar som ligg i «subsea gruvedrift».
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Swire Seabed
Skattejakt i dypet

DERVANNSTEKNOLOGI NR 2, 2014
WWW.FFU.NO

DYP

Eit subseaverktøy, kjent av mange i bransjen som Scopos kamera, har gått frå oppmåling av
strukturar i oljebransjen til biomassemåling av fisk! Her ser vi eit godt eksempel på korleis
iTechSolutions snur seg rundt og gjer nytte av subsea-teknologi i ein heilt anna bransje.
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Vidare kan du lesa om korleis store modular vert installert med Seven Viking på Gullfaks. Store,
tunge modular og krav om at installasjonen skal kunne gjerast i røft vêr, har gitt utfordringar.
I denne artikkelen kan du lesa om nokre av dei, og korleis dei blei løyst.

ING FORSekretariat
FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI NR 2, 2014
Eg håpar dette byr på spanande lesnad og håpar me sjåast på seminaret.
Anne M. Mørch
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TNU Havrom etablerer en rekke pilotprosjekter
innenfor områder der Norge har behov for ny
kunnskap og innovasjon og et av disse områdene
er leting og utvinning av marine mineraler. Her av
oss forbruker store mengder mineraler hvert år. Hus, bil, båt,
infrastruktur og elektronikk fordrer store mengder mineraler.
Verden vil i fremtiden mangle mineraler. Den midtatlantiske
ryggen nordøst for Jan Mayen og vest-sørvest for Svalbard
er innenfor norsk jurisdiksjon. Fra denne ryggen strømmer
det hydrotermale løsninger. Metallholdige mineraler felles
fra disse løsningene og avsettes på havbunnen. Slik dannes
marine mineraler på havbunnen. I våre havområder er det
først og fremst gull, sølv, kopper og sink som avsettes.
Forsiktige estimat anslår flere millioner tonn mineraler.

NTNU satser på havrommet!
Havrom er et av fire strategiske
satsningsområder ved NTNU
i perioden 2014 til 2023.
Områder i fokus er miljøvennlig
skipstransport, utforskning av
Arktis og havdypet. I tillegg vil
kunnskap om mat, mineraler og
energi fra havet være viktig.

Det er behov for bedre forståelse av dannelsesprosessene,
avansert leteteknologi og metoder for utvinning og prosessering. Vi vet ikke i dag om mineralene bør skilles fra sand
og stein på havbunnen, eller om det bør gjøres på skip eller
på land. En målrettet satsing på forskning og utvikling kan
gjøre det mulig å få på plass undersjøisk gruvedrift i våre
nærområder.

Tekst: Professor Ingrid Schjølberg,
direktør for NTNU Havrom
Foto: NTNU

Norge har verdensledende kompetanse innenfor bergteknikk,
offshore og undervannsteknologi og kan bli ledende på
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utvinning av marine mineraler. Det kreves
tverrfaglig kompetanse for å løfte dette
området.

NTNU har startet et nytt løp og bygger
kompetanse innen området. I først
omgang er ti dr. grads arbeider satt i
gang innenfor:
• Etikk. Mangel på kunnskap gir usikkerhet
om hvordan vi skal utnytte marine mineraler,
noe som påvirker beslutningstakere og våre
handlinger. Hvordan håndterer vi denne
usikkerheten på en forsvarlig måte?

Det siste kan gjelde allerede sedimenterte
og stabile miljøgifter som kan bringes tilbake
ved en ny aktivitet. Her utnyttes erfaring og
kjennskap til forhold både i nordlige og sørlige
farvann.
• Leteteknologi. Vi utnytter NTNUs kompetanse innenfor petroleumsleteteknologi og
seismikk og tilpasser denne til leting etter
mineraler. Fokuset vil være på å utvikle ny
letemetodikk med direkte deteksjon av
havbunnsmalmer som gir minimal påvirkning
av det marine miljøet.

• Historiske rettigheter. Utvikling av internasjonale lover på området samt historien rundt
marine mineralutvinning studeres.

• Sensorer og undervannsteknologi. NTNU
har lang erfaring med utdanning og forskning
innenfor dette feltet. Det vil være behov for å
ta i bruk avansert robotteknologi og utvikle
nye sensorsystemer.

• Miljøaspekter. Hvordan vil utvinning og
denne type aktivitet påvirke biologiske og
kjemiske miljø på havbunnen og i havrommet?
Det er flere forurensings-problemstillinger i
forhold til utvinning av marine mineraler, men
også påvirkning av tilgrensende aktiviteter.

• Geologisk prosessforståelse. Hvordan
dannes mineralene? Det er behov for å studere
både inaktive og aktive segmenter på den
midtatlantiske ryggen.
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• Utvinningskonsepter og energisystemer.
Hva er lønnsomme konsept og hvor stort er
energibehovet og hvordan kan det dekkes?
Fokuset er både på design og operasjon av
marine gravesystemer som kan anvendes i
utvinning.
Kort oppsummert:
Operasjoner på store havdyp og i Arktis gjør
at vi må ta i bruk og videreutvikle den mest
avanserte kompetansen vi har innen geologi,
undervannsteknologi og marineoperasjoner.
Utvinning av marine mineraler kan være en ny
mulighet for Norge og vi vil ha god bruk for vår
offshorekompetanse.

RTS is supplier of engineering and technical solutions, equipment rental and product sales to
the subsea industry in Norway and around the world. A Seatronics Group partner.

Devoted to solutions - since 2002

RTS is supplier of engineering and technical solutions, equipment rental and product sales to
Rental Technology
& Services
AS, Aakrehavn
Teknologisenter,
Sjøenvegen 52,
the subsea industry in Norway
and around
the world.
A Seatronics
Group partner.
4270 Åkrehamn, Norway +47 52 81 47 60 sales@rts.as www.rts.as

Devoted to solutions - since 2002
Rental Technology & Services AS, Aakrehavn Teknologisenter, Sjøenvegen 52,
4270 Åkrehamn, Norway +47 52 81 47 60 sales@rts.as www.rts.as

www.innova.no

Subsea HPU
The Subsea HPU is designed to provide control fluid,
grease and other hydraulic fluids for power, control
and injection applications subsea.
The Subsea HPU can be configured to
customer specifications with different
pumps. The following configurations
have been delivered:
• HP/LP Water-glycol
• HP/LP Grease
Qualified to ISO 13628-6

The illustrated Subsea HPU’s have been developed by Innova AS for FMC Technologies

Contact us for more information
Visit us as: Innova AS, Jakob Askelandsvei 13, 4314 Sandnes. Postal addr.: Innova AS, PO Box 390, 4067 Stavanger.
Phone: +47 51 96 17 00. E-mail: post@innova.no

FAST AND
FLEXIBLE
TIE-INS WITH

HCCS-L
GE Oil & Gas has launched
its new horizontal tie-in
system to enable fast and
flexible horizontal
tie-ins. This is the latest
development in a 25-year
history of development of
diver-less subsea.
Text: Alexander Fjeldly/Steinar Hestetun
Photo: Steinar Hestetun

High capture range
during outboard
termination
landing.

P

ast developments include
one of the first vertical clamp
connection system (VCCS) and
the versatile Horizontal Clamp
Connection System (HCCS), extending
the size range up to 42’’ clamp connections. With the new HCCS-Light, GE has
approached the smaller end of the size
range to enable light, cost effective and
efficient clamp connection systems that
brings advantages to CAPEX and OPEX for
both operators and installers.
HCCS-L (Horizontal Clamp connection
System – Light) is a new light-weight
horizontal tie-in system that has been
developed to enhance system cost,
installation process and flexibility of use.
Both the operators’ need for subsea cost
reductions and the installation companies’
need for faster installation have been
addressed. The system is based on a
standardized and field proven family of
pressure containing hubs and clamps
that are used across several alignment
systems, both vertical and horizontal.
The new system offers a universal termination for single, dual- and multi-bore
applications. It covers 4-18 inch flexibles,
rigid pipe and umbilicals. The same
Outboard and inboard HUB mated by single ROV flyable
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structure will be used across all
applications with bolt-on features
for compact length optimized
umbilical termination and pig
launchers, and is operated by one
common size ROV tooling package.
The use of welding has been avoided
to eliminate expensive welding
qualifications and ensure ease
and flexibility in manufacturing.
The bolted design, which has been
optimized together with the fabricators, can be “flat-packed” and
assembled as part of local content
requirements.
A range of new features are introduced with this system. One of the
more radical solutions is the functionality to allow subsea inboard to
outboard clamp transfer and vice
versa, without use of liftline or replacement tooling. A connector can
now be installed on the inboard side on a manifold and later retrieved
as part of the jumper for service and inspection. The same jumper
can later be retrieved without the connector. This feature provides
a new level of flexibility in installation and service.

HCCS-L in system test jig at GE Oil & Gas test lab in Drammen.

a direct landing-and-stroke-in operation with a
minimum of ROV operations. The connector can
be installed with a heat bank system in case
insulation is needed.

Another key feature is a stroke-in system that allows access between
the hubs in the retracted position, with the stroking tool in place.
Optionally the stroke cylinder can be pre-installed at surface enables

The system is self-aligned when landed on to
the single guidepost within a wide sector. The
guidepost can be mounted on either side to
optimize the landing. Once landed onto the landing
beam, the guidepost can be left in place or moved
to aid the landing on the next connector.
The compact design of HCCS-L will also impact
the overall SPS system. A 30% width reduction
compared to previous horizontal systems allows
the branches to be mounted closer together to
achieve lighter more compact host structures.
The termination head is designed relatively light
to enable ease of operation and installation. The
design is suitable for rapid offshore mounting onto
flexibles and onshore direct mounting on the reel
for even faster deployment.
All features of the new system have now been
verified through an extensive test program at the
GE Oil & Gas test centre in Drammen. Here, we
are constantly qualifying the clamp connection
portfolio to the latest industry standards. Recently,
all clamp connectors covering the range from 4’’
to 14’’ pipe has been qualified to 50 make and
brake cycles to ensure consistency with customer
requirements. For the system verification tests,
we have built a test jig capable of simulating all
subsea operations such as landing, stroke-in and
disconnect with back tension and moment loads.
All tests have been verified by independent 3rd
parties.
stroking cylinder, clamp ready to be closed by a standard ISO torque tool.
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Innovative Deepwater solutions
High Tech ROVs - Made in Norway

Hybrid solution
Argus Bathysaurus XL 6000msw 90 - 175HP

ARGUS

Remote Systems as

Work Class, Medium Class
and Observation Class ROVs

Nygårdsviken 1, 5164 Laksevåg
Tlf. 56 11 30 50 Faks 56 11 30 60, www.argus-rs.no

Dirty Work Pack
Capacity Calculator

Nexum Engineering performs
engineering projects for customers and
delivers products for rental and sale
related to the offshore market.
The target projects are turnkey projects
that involve engineering, fabrication,
assembling and testing within the areas of:
• Marine operations
• Subsea tooling
• Hydraulic systems

Please check out our DWP calculator at:
www.nexum.no

post@nexum.no
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We’ll find a way or make a way!
Aut viam
aut faciam
We’ll
find inveniam
a way or make
a way!
Aut viam inveniam aut faciam

Deep C is a seabed intervention specialist who tailors superior
turn
your needs.
Our capabilities
are superior
successDeepkey
C issolutions
a seabedfor
intervention
specialist
who tailors
fully
demonstrated
through
an extensive
and impressive
track
turn key
solutions for
your needs.
Our capabilities
are successrecord.
Being a specialist,
means
that Deep
C offers
solutions
fully demonstrated
through
an extensive
and
impressive
track
which
the best ofmeans
seabed
intervention
technology,
record.combine
Being a specialist,
that
Deep C offers
solutions
operational
know-how
in-depth
engineeringtechnology,
expertise.
which combine
the bestand
of seabed
intervention
operational know-how and in-depth engineering expertise.

OUR SERVICES
OUR
SERVICES
Dredging
& Excavation
Dredging
& Excavation
ROV Trenching
ROV
Trenching
Controlled
Flow Excavation
Controlled
Excavation
Subsea HighFlow
Pressure
Jetting Services
Subsea
PressureEngineering
Jetting Services
Seabed High
Intervention
Seabed
Intervention
Engineering
ROV & Remote
Intervention
Tooling
ROV
& Remote
Intervention
Tooling
Subsea
Simulation
& Live Visualization
Subsea
Simulation
& Live Visualization
In-house
Fabrication
In-house Fabrication

www.deepcgroup.com • mail@deepcgroup.com • (+47) 03505

Vidar Trydal (t.v.) og Svein Kenneth Krossli.

Island Performer at the quayside in Horten.
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BRUK AV OFFSHORETEKNOLOGI

I OPPDRETTSNÆRINGEN
Fra kontorer i Flekkefjord selger de biomassemålingskamera til oppdrettsnæringen over hele
landet. Opprinnelig var offshoreindustrien hovedmarkedet. I dag har iTecSolutions Systems &
Services AS utvidet sitt marked. De er fem ansatte, og er klare for å hyre flere.
Tekst: iTecSolution

Foto: Vidar Trydal

F

ra sine lokaler ved Tollbodbrygga
i Flekkefjord har iTecSolutions
Systems & Services A/S et
moderne kontor med ingeniører og
teknisk personell. De retter nå blikket mot
oppdrettsnæringens over 1000 bedrifter
i Norge.
– Det har vært en reduksjon i aktiviteten i
Nordsjøen. Det er det flere firmaer som har
fått erfare i senere tid. Vi har gått fra å ha
hovedfokus på offshoreindustrien til å utvide
vårt satsingsområde til havbruksnæringen,
forklarer daglig leder Svein Kenneth Krossli
i iTecSolutions Systems & Services.
– Vi er likevel fortsatt inne i det markedet
med flere kontrakter, og har i dag prosjekter
i Nordsjøen og i Mexicogolfen, forteller han.
SUBSEA-KAMERA
Investigator er et avansert undervannskamera som har vært i bruk i offshoreindustrien med svært gode resultater
gjennom seks år.Kameraet brukes til å utføre

ENESTE AV SITT SLAG: Investigator-kameraet har vært i bruk av offshorenæringen i seks år, og
er det eneste av sitt slag. Svein Kenneth Krossli i iTecSolutions Systems & Services forklarer at
samme teknologi nå skal brukes til å filme oppdrettsfisk.

dimensjonsmålinger av strukturer og
utstyr under vann, og kan operere ned
til 1500 meters dybde. Det viser forhold
og dimensjoner i detalj. De millimeterpresise målingene brukes blant annet til
å generere 3D-modeller av eksisterende
utstyr, til hjelp både ved reparasjoner og
nyinstallasjoner.
Det er den samme teknologien man
nå videreutvikler og gjør tilgjengelig for
havbruksindustrien.
BIOMASSEMÅLING
Selskapet satser nå for fullt på det
nyutviklede BIO3000-kameraet som
kan måle biomassen til fisk. Kameraet
kan blant annet måle fiskens størrelse og
vekt, og finne antall fisk i hver vektklasse.
Teknologien i BIO3000-kameraet er
videreutviklet fra Investigator-kameraet,
13

og skal nå brukes til å overvåke, filme og
måle i første omgang laks og deretter
annen oppdrettsfisk.
– Det nye BIO3000-kameraet kan måle
nøyaktig størrelse og biomasse på
fisken, og vi jobber nå med å få ferdigstilt
software som skal behandle dataen vi
får fra kameraet, og er i en testfase for
justering og kalibrering av softwaren
forklarer Krossli.
– BIO3000-kamerateknologien har
kapasitet til å måle én fisk i sekundet.
Man får dermed målt fisken mye raskere
enn i dag og måler et stort antall fisk. Slik
vil oppdretterne få nøyaktig informasjon
om fiskens vekt inn mot slakting og
videresalg. Etter at brukeren har plassert
kameraet i merden og slått det på, vil
hele måleprosessen være helautomatisk.
Etter endt måling vil brukeren kunne

BIOKAMERA: BIO3000-kameraet måler biomassen på fisk.

hente ut alle de rapporter han ønsker,
forsetter Krossli.
I satsingen inn mot oppdrettsnæringen
har selskapet flere samarbeidspartnere
som stiller sine lokale anlegg til disposisjon
for testing og optimalisering. iTecSolutions Systems & Services er i full gang
med innsalget av BIO3000-kameraet til
havbruksnæringen, og har allerede fått
flere forhåndsbestillinger.
DETEKSJON AV LAKSELUS
I tillegg til Biomassemåling holder iTecSolutions Systems & Services på å undersøke
muligheten til videreutvikle softwaren til
BIO3000 kamera for å kunne detektere
lakselus, altså kunne telle antall lakselus
og registrere hvor stor prosent andel av
laksen som er dekket av lus.
– Dette vil bli ny og effektiv måte å telle lusen
på, da oppdrettere i dag må ta laksen opp
av merdene for å telle lusen, noe som er
arbeidskrevende og stressende for laksen,
forklarer Krossli og legger til:
– Denne prosessen vil også bli automatisk,
og alt av data blir presentert daglig på en
rapport til oppdretteren.

Ekspansjon
Først ser firmaet på potensialet i hjemlandet. I neste omgang er strategien klar,
da vil de utvide til resten av verden.
– Det ligger i kortene at vi har mulighet
for ekspansjon. Vi må derfor styrke vår
virksomhet ved å ansette folk på salg,
service og support, påpeker Krossli.
iTecSolutions Systems & Services har
lokaler i Flekkefjord, hvor de har kontorer,
lager og testbasseng for sammenstilling,
testing og kalibrering av kameraene.
Selskapet eies av Langset AS i Molde.

ved en flyplass, og for oss er det svært viktig
at vi er i stand til å betjene markedet på en
effektiv og god måte med tanke på service
og oppfølging, forklarer Krossli.
Gjennom Langset AS sine selskaper kan
iTecSolutions Systems & Services også
levere andre typer servicer til offshore og
oppdrettsnæringen som modifikasjoner,
reparasjoner og nybygg innen mekaniske
og elektriske disipliner.

De ansatte i selskapet kommer alle fra
offshore-bransjen.
– Vi har ingeniører og teknisk personell
her i Flekkefjord, men har også tilgang
på ingeniørkompetanse fra andre
selskaper i Langset AS. Vi nyttiggjør oss
av kompetanse fra dem og ser det som
en stor fordel å ha et stort firma i ryggen
med tanke på type personell og ressurser.
– Ikke minst er det en fordel for oss at
Langset AS er representert langs hele
kysten fra Flekkefjord i sør til Hammerfest
i Nord, når det gjelder service og support.
Det er få oppdrettere som har sine anlegg

ITECSOLUTIONS
SYSTEMS &
SERVICES AS:
• Eies av Langset AS i Molde. Langset
består av 17 firmaer med til sammen
cirka 500 ansatte.
• Langsets strategi er å benytte
iTecSolutions Systems & Services
til å utvikle og få ny teknologi ut på
markedet, og til å kunne etablere seg
innenfor nye forretningsområder.
Software
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Carbon14 - Photo Constructor / Supporter: Øyvind Sætre

KYSTDESIGN IS KNOWN FOR HIGH DELIVERABILITY AND EXCELLENT CUSTOMER SUPPORT

The ROV Specialist
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FROM OUR SWEDISH PARTNER
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ROV´s for any needs and requirements

SUPPORTER | COMPACT

NJORD | 6 DEGREE OF FREEDOM (6DOF)

KYSTDESIGN AS
Strandgaten 202 - 5525 Haugesund, Norway
post@kystdesign.no - Phone: +47 52 70 62 50
www.kystdesign.no

CONSTRUCTOR | STRONG

SURVEYOR | FAST

°
°
°
°
°
°
DEVELOPED IN CLOSE COOPERATION WITH

°
°
°
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BLI MED PÅ
SEMINAR!

Alltid oppdatert
Sjekk www.ffu.no for oppdaterte
nyheter fra Foreningen for
fjernstyrt undervannsteknologi,
enten du er på desktop, mobil eller
nettbrett. Her finner du nyheter,
informasjon om medlemmer og
du kan bla deg gjennom tidligere
magasiner.

Hvordan sikre seg tilskudd for forskning og utvikling og
hvilke ønsker har Statoil til leverandørindustrien i fremtiden?
Dette og mye mer er tema på årets FFU-seminar.
Tekst: Nina Blågestad

Foto: FFU

28 januar erReturadresse
det igjen klart for FFU-seminar,
FFU co/Rott Regnskap
og Rådgivning AS
med en rekke
spennende og nyttige poster
Pedersgata 18
4013 Stavanger
B - Økonomi
på programmet.
– I nedgangstider, som den oljebransjen er i
nå, er det dem som klarer å finne på noe nytt
som kommer styrket ut. Derfor er det viktig å
bruke tiden til å få frem alle de gode ideene
man kanskje ikke har tid til når det er fullt kjør,
sier Emil Løvgren.

Sammen med kollega Henrik Helmersmo vil
han fortelle om hvilke muligheter som finnes.
Nofas har siden 2005 utarbeidet mer enn
2500 søknader og vet hvor og hvordan man
skal søke.
– Også «Skattefunn» har økte rammer for
2016. På foredraget kommer vi innom mange
elementer som vil være nyttig for de fleste
bedrifter, forteller de.
Gå ikke glipp av Statoil
Et av høydepunktene på programmet er
Statoils sjefingeniør Rune Mode Rambergs
foredrag Cleaner – Leaner – Smarter. Han
vil fortelle om hva Statoil ønsker seg fra
leverandørindustrien i fremtiden.

28. januar arrangeres FFU-seminaret
på Clarion Hotel Energy i Stavanger.
Til fjorårets seminar kom det 250
deltakere fra over 70 firma. I tillegg til
foredrag blir det et 300 km2 stort
utstillerområde med spennende
stands.

2016

GROBUNN
Torsdag 28. januar

Design cox.no / Illustrasjon Statoil

Han er rådgiver i Nofas, som er spesialisert på
å hjelpe bedrifter med å realisere forskning,
utvikling og innovasjon, og kommer til
FFU-seminaret for å fortelle om de mange
mulighetene for å søke støtte til forskning
og utvikling. 2016 viser en betydelig økning i
støttebeløp, blant annet fra Forskningsrådet.
Clarion Hotel Energy Stavanger
Ishockeyveien
2, 4021 Stavanger / Tlf.
51 34 78de
00
Gjennom
DEMO2000
har
utlyst 100
www.nordicchoicehotels.no
millioner
mer
til
leverandørindustrien
i år.
Avstand fra flyplass til hotell er 15 km.
– Disse er spesielt rettet inn mot olje og gass.
Vanligvis har de 40 -45 millioner i potten, nå
er summen doblet, og det øker sjansen for å
få midler, forteller Løvgren.

FFU-SEMINAR

Clarion Hotel Energy,
Stavanger

FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI

– Cleaner – Leaner – Smarter er navnet
på Statoils oppdaterte teknologi-strategi
innen subsea. Jeg kommer til å snakke om
den, hvilke tanker vi har for fremtiden og
hva lags volum vi ser for oss, sier Ramberg.
Han mener foredraget vil være nyttig for
leverandørindustriene.
– Jeg vil tro mange vil finne dette interessant.
Her har de en mulighet til å få et innblikk i våre
fremtidige prosjekter. Dette blir første gang
strategien blir presentert, sier han.
Seminar for 21.gang
Årets seminar blir det 21. i rekken. Tema
i år er «Grobunn». Seminaret samler
subseabransjen til lærerike foredrag og faglig
felleskap, og hadde i fjor 250 deltakere fra 70
forskjellige firma. Seminaret har blitt en viktig
møteplass for aktørene i undervannsmiljøet i
Norge og vil i år ha ekstra fokus på ny teknologi
og teknologiutvikling.
I tillegg til å få en oppdatering på hva som skjer
i bransjen, treffe samarbeidspartnere, kunder
og leverandører, kan seminardeltakerne
besøke et 300 km2 stort utstillerområde med
interessante og spennende stands. Se hele
programmet på ffu.no eller på neste side.
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FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI

VINN LEGO
MINDSTORM!
Alle deltakere på konferansen er med
i trekningen av et Lego Mindstorm
EV3 Robot Kit. Utlodningen vil skje
etter siste foredrag. Husk å ta med
visittkort!

Se
seminarprogram
på neste side

o

Torsdag 28. januar / Clarion Hotel
FFU-SEMINAR 2016

GROBUNN

PROGRAM
SEMINARAVGIFT

Pris pr. utstillerplass er kr. 4.700,Dersom du/dere skal delta på sem
seminaravgiften i tillegg. Lunsj fo
på seminaret er kr. 650,- pr. perso

Kr. 2.200,- eks. mva for medlemmer av FFU.

GRO

Kr. 3.150,- eks. mva for andre.

Ved avbestilling etter 20. januar 2016, må full avgift betales.
Det er mulig å sende en stedfortreder dersom du blir
08:00 – 09:00
og kaffe
10:45 – 11:10
forhindret
i å delta.Registrering
Seminaravgiften
betales ved mottak
av
faktura.
Seminaravgiften
inkluderer lunsj og kaffe.
09:00 – 09:10
Åpning
FFU-leder Arnstein Austrheim Lid,
Engineer Subsea Operations

Spesialpris for studenter: Kr. 400,- inkl. lunsj.

11:10 – 11:35

PÅMELDINGSFRIST
20. januar 2016

11:35 – 12:00

09:10 – 09:25

09:25 – 09:50

Venter vi på Godot?
UiS
Konferansier Arnfinn Nergaard,
Professor Offshore Technology

Cleaner - Leaner - Smarter
Statoil ASA
Rune Mode Ramberg, Chief Engineer
Subsea Technology and Operation

UTSTILLING
FFU-seminaret
satt på
avnorsk
plass
til en utstilling for
09:50 – 10:15 harUtsikter
sokkel
Norsk olje & gass
subsea-bedrifter. Disse
vil få plassering i en egen sal
Bjørn Vidar Lerøen, Spesialrådgiver
rett ved konferansesalen og pause/lunsj-området.

12:00 – 13:00
13:00 – 13:20

Pause

13:20 – 13:40

Clarion Hotel Energy,
Stavanger
18

Åsgard Subsea Compression Modul installasjon
- Status og Erfaringer
Statoil ASA
Morten Person, Project Manager /
Marine Operation Manager

PÅMELDING
Påmelding til seminaret må foret
Tilskudd
til forskning Vær
og utvikling
www.ffu.no.
oppmerksom på
Nofas
Emil
Managing
Vi Løvgren,
trenger
for- consultant
og etternavn på de
Resident
Hybrid Intervention Vehicle,
m/ faktureringsadresse,
telefonn
continous intervention capability for subsea
referanse / ordrenr/PO nr., dersom
developments
ENI Norge as
Arild Jenssen, ROV/IMR Engineer

Torsdag 28. januar

10:15 – 10:45

Kontaktperson: Katrine Tønnesen
(tlf. 986 97 291, ktoennesen@tec

ÅRSMØTE
Umiddelbart etter seminaret vil F
New cost saving method for acid
Det blir
lett
servering før årsmøte
cleaning
in LWI
operations
Island Offshore Subsea AS
Slutt
ca. Senior
kl. 18:30.
Dersom
Kristell
Nygård,
Operation
Engineer du er in
krysse
av i egen
rubrikk under på
Structure
deflection
monitoring
Innova
AS
evt. kan du sende en egen mail ti
Terje Ollestad, Business Development Manager
Lunsj

Energy, Stavanger

PRO
Returadresse
FFU co/Rott Regnskap
og Rådgivning AS
Pedersgata 18
4013 Stavanger

08:00 – 09:00

M

- eks. mva. (kun standleie).
minaret, kommer Torsdag 28. januar
Clarion Hotel Energy,
or utstillere som ikke
deltar
Stavanger
on eks. mva.

NOLOGI

B - Økon

Registrering og kaffe

FFU-SEM
09:00 – 09:10

Åpning
FFU-leder Arnstein Aust
Engineer Subsea Operat

09:10 – 09:25

Venter vi på Godot?
UiS
Konferansier Arnfinn Ne
Professor Offshore Tech

09:25 – 09:50

Cleaner - Leaner - Smar
Statoil ASA
Rune Mode Ramberg, Ch
Subsea Technology and

09:50 – 10:15

Utsikter på norsk sokke
Norsk olje & gass
Bjørn Vidar Lerøen, Spes

10:15 – 10:45

Pause

OBUN

g Rådgivning AS
013 Stavanger
n
58 676
chnip.com)
o
13:40 – 14:05

Functional and flexible vs Fast and Furious
- a development project to build the optimal
survey ROV
DeepOcean
Trond Hagland, Global Technology Officer
Survey and Geotechnics

tas via FFU sin hjemmeside,
DeepOcean, Leder
at alle
feltene måPause
fylles ut.
måLid,
Statoil
14:05 – 14:45
eltaker(e),
de, Subsea firmanavn
7
14:45 – 15:10
Use of ROV control system philosophy
Technip
in Coiled Tubing Drilling
nr., e-postadr. og fakturaIsland Offshore Subsea AS
ova
m det er nødvendig.Guri Bergerud, Senior Software and Electro
Instrumentation Engineer

15:10 – 15:35

How to replace an offshore vessel with
a hydraulic control pod and a laptop
Oceaneering AS
Steffan Kruse Lindsø, Project Manager

av
FFU
avholde sitt årsmøte.
et for møtedeltakerne.
15:35 – 16:00
Aasta Hansteen – Operasjonelle erfaringer
nteressert i å deltaSubsea
kan du
7
Tom-Erik Henriksen, Engineering Manager
åmelding til seminaret,
16:00 – 16:10
Avslutning med utlodning av
il post@ffu.no.
Lego Mindstorm EV3 robotkit

Clarion Hotel Energy Stavanger
Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger / Tlf. 51 34 78 00
www.nordicchoicehotels.no
Avstand fra flyplass til hotell er 15 km.
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EXPLORE OUR
UNIVERSE FROM
SEABED TO SURFACE
To meet today’s market challenges we rethink our
innovation. We reﬁne our solutions. We react with
closer collaboration with our clients.
We take pride in our project management, engineering
and execution. Collaboration with our clients and suppliers
is our key to success. The result is ﬁt for purpose; faster,
smarter, cost efﬁcient and safe solutions.

07

www.subsea7.com

seabed-to-surface

The size of the complete
IP67 housing containing the
MRU is 90 x 90 x 35mm with
a weight about apx 0,6 Kg.

LOCAL HEAVE
DETECTION
All floating vessels that perform
subsea operations in heavy sea
environments have some kind
of MRU (Motion Reference Unit)
to provide information about at
least 4 degrees of freedom.
Text: Bjørn Folkvord Esaiassen
Photo: Bård Sondre Dalen

T

hese MRUs (Roll, pitch, yaw and
vertical heave) are often placed at
or near the gravitational/rotational
center of the vessel or at least has a
matrix to calculate the angular and vertical
movement in this point. In addition it often
has configurable mathematical conversion
algorithms that use the movement in the
vessels center to calculate the actual
movement anywhere on the vessel based
on the distance and angle of the desired point
compared to the center.
Since even small changes in the combination
of heave, Pitch and Roll can lead to significant
changes in the vertical movement of the
desired point, it is crucial that the reading
of pitch and roll are accurate (Errors will be
multiplied by a factor based on distance and
angle from the center). If not, the statistical
likeliness of errors in the motion data for the
desired point will increase, and the ability
for cranes and LARS to compensate for the
actual movement will be reduced.

To ensure that the measured data from the
MRU are as close to the reality as possible,
it is important to perform periodic calibrations to identify and correct deviations in
the angular measurements. This calibration
process requires the MRU to be removed from
the vessel and sent to an onshore calibration
lab. Either leaving the vessel unable to provide
heave data for the desired point during the
calibration, or it requires to have at least two
MRUs for continuous data.

Because of the way an MRU tracks the
motion of a desired point it requires a high
level of understanding and competence from
operator that shall configure this point in
the MRU and even small errors here are just
as able to introduce errors in the calculated
movement of the desired point as offsets/
deviations in the pitch and roll.
To address the potential of high impact errors
in angular measurements and configuration,
we in iCsys AS have developed a new and
“simplified” MRU which does not require any
configuration and that does not rely on the
gravitational center of the vessel. We still
use acceleration and angles, but instead of
placing the MRU in a central location with
the vessel center of gravity as reference, we
place the MRU directly on the referenced
point instead of describing it mathematically.
This eliminates the need of accurate distance
and angle data input to the MRU as well
as it reduces the impact of small errors
in the angular roll and pitch data. Another
advantage by this way of point movement
determination is that it is easy to let this
device follow a mobile frame from vessel to
vessel without the need of reconfiguration,
reducing the overall mobilization costs. Since
the angular data now has a reduced impact
to the overall calculation we are able to use
cheaper and smaller measuring devices
based on MEMS (Micro Electro-Mechanical
System) technology which also participates
in reducing the overall costs for the product.
The MRU is able to communicate through an
PoE (Power over Ethernet) connection that
only requires a standard and affordable Cat
5/5e/6/7 cable to the nearest indoor location
with either PoE switch or a standard switch
with a PoE adapter. If desired, it can instead
communicate trough RS-232.
The data is transferred using either user
defined protocols or standard NMEA strings
and can easily be configured trough Web,
Telnet or direct RS-232 configuration trough
console interaction.
21

The size of the complete IP67 housing
containing the MRU is 90x90x35mm
weighing about 0,6 Kg - making it highly
mobile and easy to fit.
The MRU has already been field tested as
part of a pilot project with promising results.
We expect the MRU to be ready for market
during Q1 2016 and we are happy to have
yet another Ethernet based product in our
Subsea/Topside control system series.

iCsys AS
The name iCsys is derived from
Intelligent Control Systems, describing
the baseline of what they do. iCsys was
founded in 2014 and are localized at
Klepp in Rogaland together with their
sister companies Envirex AS and
Envirent AS in Envirex Group.
iCsys is focusing on innovative and solid
software/firmware and circuit board
development for all kinds of operations
performed both topside and subsea,
often together with Envirex AS to deliver
complete electro-hydraulic systems.
The vast majority of their projects are
and has been subsea applications,
which is reflected in the ability of the
control systems to handle the environmental factors that naturally occur in
such projects world wide.
All development of circuit boards,
firmware and computer software are
performed in-house and their portfolio
consist of standard “off the shelf”
products as well as customer specific
solutions.
www.icsys.no
post@icsys.no
+47 51 42 22 22

REPLACING
AN OFFSHORE
VESSEL WITH A

HYDRAULIC CONTROL
POD AND A LAPTOP
Typical installation of risers
requires two vessels including
one for riser installation and
another for installation and
running a Pull-in and Connection
Tool. In 2015, Statoil needed
to change out subsea risers at
the Troll field in the Norwegian
North Sea. Statoil turned to
Oceaneering to provide a
solution that was safe and costeffective.
Text: Steffan Kruse Lindsø, Oceaneering
Photo: Oceaneering

O

ceaneering was approached
and challenged to analyze and
modify the Statoil-owned “Pull-In
and Connection Tool” (PICT) to
save one construction vessel extensive
mobilization and demobilization costs
during the change-out of subsea risers.
The current equipment owned by Statoil
was space consuming and expensive to
mobilize, operate and maintain. The information available from Statoil on the tooling
details was outdated and limited. However,
the engineers and technicians used the
information available and performed
testing and analysis to get the needed data/
documentation to start the modification
process. Modifications involved moving from
bespoke surface-controlled equipment to
power and control of the PICT through the
ROV umbilical. This was done by installing
22

a modular control system and power pack
directly on the PICT, and controlling and
powering through a custom control software
via the ROV infrastructure.

Project Collaboration
With missing information and documentation on the current equipment, the very
close relationship between Statoil’s representative and the Oceaneering project team
ensured that a new solution was delivered
within the timeline of only five months from
engineering start to deployment.

Modular Efficiency
For this project, the project team developed,
executed and produced a remote control
solution quickly and efficiently by utilizing
decades of experience with subsea remote
control systems. Much of the technology

HIGHLIGHTS
• Field proven ROV operable solution
for installation of risers
• Huge savings in
mobilization/demobilization
• Requires a minimum of deck
space and can be deployed
by vessel crane
• 100% uptime
• 0 incidents

is already developed by Oceaneering
in modular form, so the lead time for
this modification was significantly less
compared to other possible routes.

Huge operational savings
The modified PICT underwent thorough
testing before first offshore campaign.
Offshore personnel were properly trained
and procedures were updated to reflect
the PICT’s new functionality. During
offshore operation, the re-designed
version of the PICT successfully allowed
Statoil to change out risers with the use
of only one vessel instead of two vessels.
Therefore, the savings made were
equivalent to the cost of a construction
vessel with a moonpool over the duration
of the campaign as well as major savings
in mobilization and demobilization.
Statoil was satisfied with Oceaneering’s
approach and solution to this project.
Statoil now has an updated Pull-In and
Connection Tool that has proven reliability
with no downtime and can be utilized at
significantly reduced cost compared to
the original solution.
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• Flexible

2

EXPANDING MOBILE CONNECTIVITY (EMC) IS PROUD TO BE THE NORWEGIAN
AGENT FOR KONGSBERG MARITIME, a leading subsea camera manufacturer since 1977.
Kongsberg Maritime has over the past year launched top quality color & monochrome
cameras such as HD Standard, HD wide angle, 3D, Pan/Tilt, Low light and a standard
definition color zoom wide ange camera. We can supply cameras and solutions
for various types of subsea use such as...

AREAS

PRODUCTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Low Light Navigation Cameras
• SD & HD Inspection Cameras
• 3D HD TV cameras for ROV
manipulator work
• Digital Stills Cameras
• Underwater Lamps (LED, Halogen, HID)
• Integrated Environmental Monitoring:
• Subsea Equipment Integrity Monitoring
(Oil & Gas, Renewable)
• Scientific / Oceanographic Studies
(Very long term immersion)

Offshore ROV Operations
Cable-Lay / Trenching
Underwater Engineering
Sub-Sea Completions
Oceanographic Research
Marine Biology
Underwater Construction
MCM / EOD Diving
Environmental Monitoring
Military MCM / ROV

OFFSHORE
VSAT SKID
Offshore Skid is a mobile
satellite device used for
vessels and floating rigs.
Ship owners, operators and
service providers can leverage QuickSkid as a primary
or secondary connection,
for operations, crew welfare,
remote operating vehicles,
disaster recovery or applications demanding heavy
bandwidth.

For more information about this new cameras please visit our stand
at FFU or send a email to eirik.joa@emcconnected.com

Wet mate connectors
Wet mate connectors

Recognised throughout
the
industry throughout
Recognised
the industry

Full range of
ethernet
Full rangeconnectors
of
ethernet connectors
35 year track record
35 year track record

Available worldwide
Available
worldwide
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Sweden Finland
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MODULHANDTERING
– STORE MODULAR ER KOMNE FOR Å BLI
I samband med
operatørane si satsing på
undervannsfabrikken blir
undervanns-entrepenørane
utfordra med å handtera
stadig større modular. Eit
døme på dette er Gullfaks
Subsea Compressionprosjektet.

Tekst: Bernt Ståle Hollund / Subsea 7
Foto: Bernt Ståle Hollund / Subsea 7

S

ommaren 2015 installerte Seven
Viking 2stk kjølemodular og 2stk
kompresjonsmodular i våtgasskompressorstasjonen på Gullfaks
(hovedbilete). Seven Viking er eit velutrusta
fartøy med moderne teknologi og gjennomtenkte løysingar som gjer det mogeleg å
jobbe sikkert og effektivt. Likevel har
«Module Handling Systemet» (MHS) mykje
til felles med dei fyrste systema som blei
tatt i bruk på slutten av 1980-tallet (Seaway
Condor 1989). Grunnen til dette er truleg at
dei tekniske krava til MHS ikkje har utvikla seg
like raskt som krava for modulane. Allereie
på den tida besto eit MHS av «Moonpool»,
lyftevinsj, orienteringsramme («Cursor»),
orienteringsvinsjar («Guide Wires») og
«Skidding System». Eit slikt system kunne
operere i 2.0 – 3.0m Hs og var meint for
modular med typisk LxBxH på 2.0x3.0x3.0m
og vekt under 10 tonn. Modular av slik storleik
er det ein normalt har måtte handsame på
såkalla IMR (Inspection, Maintenance &
Repair) fartøy.
Gullfaks kompresjonsmodulen har LxBxH
på 5.0x4.0x8.5m og er 65 tonn. Sjølv om
Seven Viking har kraftig nok vinsj og stor
nok «Moonpool», var det fleire utfordringar

Figur 2: Mogeleg å tilte modul 6° med nytt «Prong» design.

Figur 1: Tradisjonelt «Prong» design
vs nytt «Prong» design.

med tanke på grensesnitt mellom modular
og fartøy som blei oppdaga under planlegginga av jobben. Når modulen svinga så
ville «Prong» kila seg i «Guide Funnel» på
modulen ved 2° vinkel og store momentkrefter kunne bli introdusert i orienteringsramma. For å leggje lokk på usikkerheita om
orienteringsramma ville tole disse kreftene
så blei det designa ein ny type «Prong».
Det nye designet eliminerte styrke problematikken ved at modulen fekk svinga 6°
(maksimal vinkel før modulen kjem i kontakt
med «Moonpool» veggen) før «Prong» kila

Figur 3: «Guide Funnels» og lyftepunkt plassert på linje.
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Figur 4: Stor avstand
frå tyngdepunkt til lyftepunkt.

seg i «Guide Funnel» (figur 1 & 2). Her vart
løysinga å bytte ut to rimelege komponentar
(«Prongs») for å la modulen bevege seg meir
fritt sett på som eit smidigare alternativ enn
å oppgradere heile orienteringsramma med
vinsj og skipsstruktur.
SIMO-analyser avslørte dessutan at
modulane kunne få ein stor pendelbevegelse
i langskips retning viss ein var eksponert
for bølgeperiodar på 6-8s grunna resonans.
Dette kunne i følgje modellen skje i sjøtilstander med Hs heilt ned i 1.0m. Modulane
sin geometri var skuld i denne utfordringa:
Det er stor avstand frå tyngdepunktet til
lyftepunktet samt at «Guide Funnels» og
lyftepunktet er plassert på linje (figur 3 &
4). Tre grep vart tatt for å auke sjøtilstanden:

Figur 5: Demparar montert på orienteringsramma.

2. Bruk av fartøy responsvarsel. Å køyre
SIMO simuleringane om att med eit varsla
bølgjespektrum gjev eit mykje betre vær
vindauge då ein slepp å ta eit konservativt
val med tanke på sjøtilstanden. (Sjå også
Dyp nr 2-2015) Kriteriet for «launch» var
at modulen ikkje skulle kome i kontakt
med «Moonpool» veggane. Resultatet
frå responsvarselet var ein graf som
viste kor mykje modulen ville bevege seg
i tverrskips og langskipsretning med ein
gitt fartøy «heading».

3. Bruk av skiddepallar med fangarmar for å verifisere at modulrørsla er
akseptabel før «launch» samt gjere det
mogeleg å lande modulen trykt på dekk
ved «retrieval» (figur 6).
Med desse tiltaka på plass så var det
mogeleg å auke sjøtilstanden til 3.5m Hs.
Som nevnt i Dyp nr 2-2015 er siste brikke
av undervannsfabrikken på plass no når
våtgass-kompressorstasjonen på Gullfaks
er installert. Vi kan dermed forvente auka
fokus på handtering av store modular og
lærdom frå dette prosjektet vil være viktig
å ta med seg i framtida.

Figur 6: «Skidding Pallet»
med fang-armar.

1. Demparar blei installert på orienteringsramma for å redusere pendelrørsla
(figur 5). Igjen så var løysinga å nytta eit
enkelt og passivt system, brakettar med
gummi fendarar som viste seg
å vere veldig effektivt.
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ADVANCED
SUBSEA
INSPECTION

› Customised solutions
› Inspection of complex geometries
› Proven modular-based technology
› Broad field of experience with challenging
subsea inspections

FROM KNOWLEDGE TO VALUE
forcetechnology.com/no

Frode Gaupås
og Erlend Eide
i Swire Seabed i
Bergen. Selskapet
er spesialisert på
langvarige jobber
på store dyp.

SUBSEA-INGENIØRER

PÅ DYPT VANN
På få år har
bergensbaserte Swire
Seabed vært med på
spennende prosjekter
få andre kan vise til.
Sølvskatt, romfart
og flyvrak er noen av
stikkordene.
Tekst: Nina Blågestad
Foto: Swire Seabed

– Vi kan nok si at vi er verdensledende når det
gjelder operasjoner på dypt vann, sier Erlend
Eide og Frode Gaupås i det bergensbaserte
selskapet Swire Seabed.
På få år har de spesialisert seg på ekstreme
operasjoner på store dyp. Det har ført dem
til profilerte jobber over hele verden.
– Vi har operert måned etter måned på
5000-6000 meters dyp. Det presser utstyret
til det maksimale, det er utfordrende både i
forhold til teknikk og fysikk, forklarer Erlend
Eide, kommersielt ansvarlig i selskapet.

Air France-ulykken og sølvfunn på
4700 meter
Blant de største jobbene selskapet kan vise
til er letingen etter Air France-flyet som gikk
ned i Atlanterhavet. I 60 dager i 2011 søkte
de etter vraket på oppdrag fra den franske
flyhavarikommisjonen.
– Da opererte vi med tre AUVer subsea
samtidig ned til 6000 meters vanndyp. Det
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er første gang i historien, meg bekjent, sier
Frode Gaupås, operasjonelt ansvarlig i Swire
Seabed.
Den gang fant de ikke det savnede flyet, men
jobben førte dem til en ny og spennende
operasjon, denne gang sørvest av Irland. I
2012-2013 tok de opp 110 tonn sølv fra «SS
Gairsoppa». Det britiske handelsskipet var
på vei til England fra India med store mengder
sølv da det ble torpedert av en tysk u-båt
16. februar 1941. I 2011 ble skipet lokalisert
på 4700 meters dyp. «Seabed Worker»
ble hentet inn for å bistå det amerikanske
selskapet Odyssey Marine Exploration med
heving av lasten.
– De kom til oss fordi de trengte vår kompetanse, utstyr og fartøy for å gjennomføre
operasjoner på dypt vann kombinert med
dårlig vær. Vi brukte sommeren 2012 til
å heve en del av lasten, og returnerte
sommeren 2013 for å ferdigstille prosjektet,
sier Gaupås og Eide.

FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI

Schilling HD på vei
opp fra dypet.
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FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI

Argus Bathysaurus, en «freeswim» WROV om
bord på Seabed Worker. – ROV-verktøyer vi tar
med ned må kunne byttes ut på dypt vann. Ved
en operasjon på 6000 meter tar det lang tid å
ta ROVen opp på dekk for å hente verktøy eller å
fikse noe, sier Erlend Eide.

De forteller at hovedutfordringen med å
jobbe på skipsvrak generelt sett er tilgang til
det aktuelle området i vraket, der forskjellig
type verktøy må brukes i ulike faser.
– Et typisk skip av dette slaget har 4-5 dekk
og selv om stålet har ligget på havets bunn
i 70-100 år, kan det være like sterkt som om
det var bygd i går, forklarer Gaupås.
Operasjonen havnet i Guinness rekordbok
som den dypestliggende hevingsoperasjonen noensinne. Ifølge Odyssey hadde
sølvet som ble hentet opp en verdi på om lag
600 millioner kroner i dagens verdi. Noe av
sølvet ble levert til norske Samlerhuset AS.
De laget blant annet 125 000 minnemynter
som ble gitt i gave til etterlatte av norske
krigsseilere.

Fått pris av Explorers Club
I 2013 ble Swire Seabed hyret inn av Bezos
Expeditions i håp om å finne rakettmotorene
som ble brukt under oppskytingen av Apollo
11. Hver Saturn V-rakett i Apollo-programmet
hadde fem F-1 motorer på 7,5 millioner hestekrefter hver, som ble droppet i sjøen etter 165
sekunders drift. Hver motor hadde et forbruk
hvert sekund på 1789 kilo med flytende
oksygen og 788 kilo med rakettdrivstoff. F-1
motorene er fortsatt de kraftigste motorene
som noensinne er laget, og restene av ulike
oppskytinger ligger på et stort område
utenfor Florida.
Swire Seabed brukte mye tid i planleggingen
av oppdraget sammen med teamet fra
Bezos Expeditions. Blant annet ble spesialcontainere laget for å kunne heve motorene
uten å påføre dem ytterligere skade. I tre
uker jobbet teamet fra Bezos Expeditions
sammen med mannskapet om bord på
«Seabed Worker». På turen fant de flere
F1-motorer på vel 4000 meters dyp.
– Under oppdraget var det uklart fra hvilken
Apollo-ferd motorene stammet fra, men
det ble senere bekreftet at noen av rakettdelene som ble hevet samsvarte med serienummeret fra Apollo 11, forklarer Gaupås.

Spesialfartøyet «Seabed Worker» kan skilte med mange spennende vrakjobber på CVen.

# SWIRE
PACIFIC LTD
* Familieeid selskap etablert i
Liverpool i 1816.
* Notert på Hong Kong- børsen og har
120 000 ansatte globalt, deriblant
innen hotell, fly, te og maritim
virksomhet.

Hele prosjektet ble senere tildelt pris fra
Explorers Club for «an outstanding feat of
exploration» under en middag med 1500
gjester på Hotel Waldorf Astoria. Prisutdeler
var Buzz Aldrin, andremann på månen. Bildet
av crewet som var med på oppdraget henger
nå på veggen i «Explorers Club» sitt lokale
i New York.

I 2013 var Swire Seabed med på å hente opp
motorer fra Apollo 11 på vel 4000 meters dyp
utenfor Florida. Foto: Bezos Expeditions
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På jobb for Universitetet i Bergen for å ta grunnprøver utenfor at Jan Mayen på 3600 meters dyp.

Interesse for skipsvrak
Seabed begynte med dypvannsoperasjoner
allerede i 2010. Grunnleggeren Hans Gravdal
hadde en stor interesse for skipsvrak, og ville
ha en båt som kunne kombinere dypvannsjobber på vrak kombinert med olje og gass.
De fikk sin første båt «Seabed Worker» levert
i mars 2009.
– Timingen var vel ikke den beste, midt i
finanskrisen, og for å tjene penger og ha en
sunn økonomi må man ha mer enn ett fartøy.
Han valgte derfor å selge selskapet til Swire
Pacific Offshore i 2012, forteller Gaupås, som
har vært med siden starten i 2008.
Siden har Swire Seabed fått fartøyene
«Seabed Prince» (2012) og «Seabed
Supporter» (2013). Sistnevnte er utleid til
BP i Det kaspiske hav der de også har et
kontor med ti ansatte.
Ingeniørene hos Swire Seabed designer
derfor en god del verktøy «inhouse», og tar
med seg den operasjonelle kompetansen
og erfaringene de har inn i designprosessen.

som går til 6500 meter og kan heve laster
opp til 28 tonn. Selv om selve arbeidet
kan sammenliknes med annet arbeid på
havbunnen, har de ansatte i Swire Seabed
en ekstra interesse av for vrakjobbing.
– Jeg vil si at 95 prosent av alle ROV-pilotene
har interesse for det. Det er litt kulere å finne
sølv enn å åpne en ventil på havbunnen. Det
er skikkelig skattejakt. Man trenger ikke
motivere folk til det, sier Eide, som selv har
bakgrunn fra Forsvaret.
Gaupås har jobbet i bransjen i 19 år og har
selv vært med på en del av vrakjobbene. Han
kan bekrefte at det er en spesiell stemning
om bord under slike uvanlige oppdrag.
– Det er veldig intenst når det står på. Så
lenge man ikke har funnet noe blir det veldig
lange dager, der man hele tiden tenker på
hvordan man kan gjøre ting bedre. Da er det
tilfredsstillende når vi finner det vi leter etter,
sier Gaupås.

Det medfører at de sparer mye tid på
engineering samtidig som de får høy kvalitet
på verktøyene de designer og produserer.
Noen av fartøyene har også et eget fibertau
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# SWIRE
PACIFIC
OFFSHORE
* Har 3000 ansatte globalt og til
sammen 100 fartøyer. Har kontorer i
over 20 land.

# SWIRE
SEABED
* Etablert i 2008, oppkjøpt av Swire i
2012. 100 prosent eid av Swire Pacific
Offshore. Holder til i Sandviken i
Bergen med 30 onshore ansatte, i
tillegg kommer maritimt mannskap
og ROV-personell. Selskapet opererer
i dag tre fartøy, Seabed Worker,
Seabed Prince og Seabed Supporter
samt 11 ROVer.

Sikkerhet, Teamwork, Kundefokus, Innovasjon og Integritet er våre kjerneverdier.
De gjenspeiles i våre forretningsprinsipper og operasjonsfilosofi. Vi ivrer alltid etter å
finne de beste subsealøsningene for våre kunder.
Vi tror kundene merker forskjellen.
I DeepOcean er det menneskene som utgjør forskjellen. Vi er stolte av den lidenskap,
iver og engasjement våre kollegaer viser for å løse stadig mer utfordrende subsea
oppdrag. Hos oss er det kort vei mellom planleggingsarbeid og offshore operasjoner i
Nordsjøen, Brasil, Mexico, Vest-Afrika eller Asia. Det gjør hverdagen spennende, og gir
følelsen av at hver enkelt av oss utgjør en forskjell i suksessen til selskapet.

www.deepoceangroup.com
DEEPOCEAN ER EN GLOBAL LEVERANDØR AV SIKRE, INNOVATIVE HØYKVALITETSLØSNINGER FOR SUBSEA INDUSTRIEN. VI HAR EN FLÅTE
AV EFFEKTIVE SUBSEA SERVICE- OG KONSTRUKSJONSFARTØYER SOM ER GODT TILPASSET VÅRE KUNDER SINE BEHOV. VÅRE ANSATTE
ER NØKKELEN TIL VÅR SUKSESS OG GJØR AT VI STADIG LEVERER KOSTNADSEFFEKTIVE OG SPESIALTILPASSEDE SUBSEATJENESTER I ET
GLOBALT MARKED.
NEDERLAND
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SINGAPORE

High Volume Pumping cap
Blue logic er et lite teknologi selskap som har patentert denne unike nye teknologien som gjør det mulig for Island
Offhsore på en sikker måte å koble seg til en brønn med båt der som det tidligere ble brukt rigg. Dette er en kjempe
kost besparelse som vi håper mange selskaper ser muligheten i. Dette er ikke bare en operasonell, og sikkerhets
messig ting men også en miljø messig forbedring. Kjernen i teknologien er på linje med bindersen genialt enkelt (det
er det som er vanskelig): vi bruker standard kule ventil teknologi som en slange kobling. Vi bruker håndtaket og kulen
(smeltet sammen) til kuleventilen som koblingspunktet.

Dual 3inch Full Bore => 4 inch Full Bore Flow
690 Bar and 8500 l pr min.
Weak link, Re-connect, and Zero spill @ full pressure
Powered by Valve Stab™ Technology

High	
  Volume	
  Pumping	
  Tree	
  Cap	
  
Dual 3inch Full Bore => 4 inch Full Bore Flow
690 Bar and 8500 l pr min.

http://islandoffshore.com

https://www.fmctechnologies.com

www.bluelogic.no

DYKK I FORTIDEN

– EN UHYRE
INTERESSANT
PERIODE
En av FFUs grunnleggere trer
snart inn i pensjonistenes rekker.
Dag Ringen ser tilbake på en
innholdsrik karriere under vann.
Tekst: Nina Blågestad,
Foto: Privat

– Når jeg mot slutten av året blir 65 ønsker
jeg å gå av. De siste årene har jeg, etter eget
ønske, jobbet offshore, 14 dager på og fire
uker fri. Greit å tilpasse seg en ny hverdag
med mye fritid, sier Dag Ringen.
For tiden er han om bord på «Seven Viking»
på jobb for Statoil, men har likevel tid til en prat
for å se tilbake på FFUs oppstart og begynnelse. Den engasjerte karen fra Ringerike var
foreningens første leder. Målet var å gjøre noe
for undervannsmiljøet i Norge.
– Jeg har alltid likt å bidra til felleskapet.
Det ligger nok i genene, min bestefar var
ordfører og min far var engasjert i massevis
av foreninger. Han som skal arve regningene
etter meg har samme interesser. Selv hadde
jeg vært gjennom mange tillitsverv før Lars
Annfinn Ekornsæter og jeg begynte å sysle
med tanken om å starte en forening med
fokus på norsk undervannsteknologi, forteller
Ringen.

Hjelp fra Saga
Ringen var ansatt i Saga Petroleum da han
startet foreningen, der de etter hvert fikk
mange flere med seg.
– Kassa var naturlig nok tom så sekretærhjelp
og porto for masseutsendelser ble sponset
av Saga. Møterom og lunsj var heller aldri noe
problem, forteller han.

være fordi vi har snakket sammen og trukket
i samme retning, sier Ringen, som også er
stolt over det foreningen har gjort for å heve
standarden i bransjen.

Mange spennende prosjekter
Ringen trekker frem samarbeid, nettverk og
det å bli bedre kjent med andre i bransjen
som noe av det viktigste med FFU i starten.
– Det betyr mye mer enn det man tror. Å få
diskutere saker sammen med andre gir mer
helhet i det man jobber med. At Norge er
unike på subsea-feltet i dag er mye takket

Ringen var aktiv i FFU-styret i en rekke år,
og følger fremdeles utviklingen tett, blant
annet fra sin årelange funksjon som revisor
i foreningen.
– Personlig har det betydd mye å ha noe kjekt
og spennende å holde på med. Mine interesser
har vært i de baner, ikke å tjene seg rik. Det har
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vært masse gratisarbeid, men å se resultater
er lønn nok, mener Ringen.
Når han i desember går over i pensjonistenes
rekker, vil han huske tilbake på alt det kjekke
han har opplevd sammen med omgjengelige
og dyktige mennesker med felles interesser.
Utviklingen i bransjen siden han startet der
på slutten av 1970-tallet har vært enorm. Av
hendelser han spesielt husker i sin lange
fartstid, er blant annet da han var med på
å fjerne brønnhoder fra midlertidig forlatte
brønner, helt tilbake til 1984.

– Den gang brukte vi Tromsø-fartøyet
«Arctic Seal», med 1 atmosfæres pansrede
dykkerdrakter av type Jim og Wasp. Vi hadde
med oss en sprengningsekspert, med sin
bakgrunn fra Royal Marines, som lagde
spesialbomber som kuttet stålet i fôringsrøret
under brønnhodet slik at det ble frigjort. Siden
Saga Petroleum hadde sin base i Florø, ble
brønnhodene satt på land der. Neste dag
var vi i Firdaposten med bilder av Arctic Seal,
brønnhodene og meg! Skulle vært artig å se
den artikkelen igjen, mimrer Ringen.

Problembrønn på Ekofisk
Han var også med på en spennende operasjon
på 2-4/14, den såkalte problembrønnen til
Saga Petroleum i Ekofisk-området i 1989.
Det var under boringen av brønn 2/4-14
med boreriggen Treasure Saga at man
plutselig møtte høyere trykk enn beregnet.
Mannskapet forsøkte først å plugge brønnen,
men sementpluggen brøt sammen. Det
oppstod kraftig gassutvikling på boredekket,
og utblåsningsventilen på havbunnen ble
stengt.
Man forsøkte å stabilisere brønnen ved å
pumpe tungt boreslam ned via drepelinen.
Dagen etter røk drepelinen brått og riggen
måtte trekke seg unna. Dette var 20. januar
1989. Ringen var med på å planlegge og å
fremskaffe utstyr som skulle gjøre det mulig
å etablere nok en barriere mot reservoartrykket. Dette arbeidet var ferdig 30. januar
og brønndreperen og legenden Boots Hansen,
en subsea-ingeniør fra riggeier Wilrig AS
samt Dag Ringen reiste offshore med eget
helikopter til Treasure Saga. Mesteparten av
boreriggens besetning var evakuert og det
var en dyster stemning om bord.
– Tidlig, tidlig neste morgen, 31. januar startet
dagen med en livbåtøvelse. Alle som deltok på
øvelsen var grepet av situasjonen og blanke
i øynene. Det ble stilt mange spørsmål. Alle
ønsket å være best mulig forberedt dersom
vi måtte evakuere raskt. Det var tross alt kun
68 meters vanndyp og trykket fra brønnen
var 10200 psi eller 703 bar, tilsvarende det
trykket som befinner seg i bunnen av en tenkt
vannsøyle med 7000 meters høyde! Og det
var kun en «shear ram» som isolerte trykket.
At barrieren skulle svikte og gassen bli antent
var skrekkscenariet som løp gjennom hodene
våre, forteller Ringen.
Da øvelsen var ferdig trakk man riggen tilbake
over brønnen ved hjelp av ankervinsjene. Alle
hadde med seg overlevingsdraktene på jobb.
– Heldigvis gikk alt slik vi hadde planlagt og vi
tre fikk helikopter hjem samme kveld, sier han.
Før dette arbeidet var utført var hendelsen
omtalt daglig i pressen og på NRK fjernsyn.
Ringen fikk tatt noen bilder under og etter
operasjonen, som ledelsen distribuerte til
pressen. Den daglige omtalen av Sagas
problembrønn stilnet så av.

Etableringen av FFU
Under Offshore Europe i Aberdeen
9. september 1987 bestemte Dag Ringen,
Lars Annfinn Ekornsæter og Terje
Miljeteig seg for å etablere FFU. Mange
møter, dype diskusjoner og mye arbeid
senere, var det klart for etableringsmøte
i Bergen 20. april 1988. Ringen, Øyvind
Jensen, Henry Meling, Ekornsæter, Eyolf
Assersen, Jan Mikalsen og Miljeteig
representerte et bredt lag av næringen
siden de jobbet henholdsvis i oljeselskap,
operatørbedrifter og hos produsenter.
Disse herrene ble valgt til det første styret
i FFU av en forsamling på et førtitalls
bransjefolk med representanter fra Oljeog energidepartementet, Oljedirektoratet,
forsikringsbransjen, forsknings- og
utdannelsesinstitusjoner, ingeniørselskap, oljeselskap, operatørbedrifter
og utstyrsprodusenter.

Les også intervju med Dag Ringen i
FFUs 20-årsskrift i 2008 og i FFU nr 4
2004 på ffu.no.
Dag Ringen ble i 1995 utnevnt til det
første æresmedlemmet i FFU.

– Det skulle imidlertid gå 14 måneder før alt
arbeid i forbindelse med problembrønnen var
ferdigstilt. Dette kan vi mimre om en annen
gang, sier han.

«Star-Wars-teknologi»
I dag jobber Ringen med inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av Statoils undervannsbrønner fra Snøhvit i nord til Sleipner i
sør. Han er glad for at han har fått jobbet med
faget i alle disse årene.
– I 1976 fikk jeg jobb i Fred Olsen Oceanics og
arbeidet med bemannede undervannsbåter
brukt i olje- og gassindustrien til havs. Siden
har jeg stort sett jobbet med undervannsoperasjoner og undervannsteknologi, de siste 31
årene som ansatt i norske oljeselskap. Det har
vært en uhyre interessant periode, forteller
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han og husker blant annet tilbake på da han
var med på et brønndreperprosjekt i USA for
Saga Petroleum. De norske oljeselskapene
jobbet for å ta i bruk mer ROV-teknologi,
mens eldre representanter fra noen av de
amerikanske oljeselskapene ville holde på
dykkere.
– En av de eldre karene sa klart ifra: Den type
«Star Wars-teknologi» skal ikke vi være med
på, mimrer Ringen og legger til:
– Heldigvis har utviklingen gått i den retningen
vi ønsket.

Mobilisation of Subsea Basket
for rental on Killingøy.

SAGA SUBSEA

- a One-Stop-Shop solution
There is thousands to save if you could concentrate all your rental needs to one supplier, with extensive
experience within subsea operations and tooling. With one supplier to follow up, hours and hours could potential
be saved internally with regards to cost control, project follow-up and administration.
If you are a subsea contractor, Saga Subsea is your One-Stop-Shop to all your
rental needs. With extensive experience
within subsea operations and projects,
we would be able to supply you with highly qualified personnel and rental tooling.
If you are using tooling from your own
ToolPool, we could provide you with technicians for the equipment preparations,
where the same operators would be offered to join the equipment when going

offshore. After the projects, we would be
able to repair any damaged equipment,
and preserve all the assets for storing
according to company or manufacturers
preservation procedures. Preparations
and preservations can either be done in
Saga Subsea`s workshop on Killingøy
Offshorebase, Haugesund, or in your own
companies workshop or storage. If your
company have projects on West-Africa or
South America, we could offer the same

services out from our base facilities on
Gran Canaria Subsea & Offshorebase
(GCSB). With 7000 sqm indoor storage,
and about 700 meters of deep water
quays, we are able to offer a complete set
of services where all your assets will be
taken care of by a Norwegian company,
very familiar with all your equipment, procedures and quality requirements.

Technical maintenance of
Subsea PIG L/R.

Our office at Gran Canaria.

Saga Subsea AS | Skillebekkgaten 1 | Killingøy Offshorebase | NO-5523 HAUGESUND | Norway
Tel: +47 52-SUBSEA (52 78 27 32) | +47 906 94 490 | E-mail: post@sagasubsea.no

BUKKENE BRUSE I

FIRST LEGO LEAGUE
Tekst: Kaj-Ove Skartun Foto: Claus Hvid

Den 7. november vant laget «Bukkene Bruse» fra Jåtten Teknolab den
regionale FLL-konkurransen for Stavanger-området. Bukkene Bruse
var dermed kvalifisert til den Skandinaviske finalen av FLL som skulle
avholdes i Mo i Rana den 28. november.
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FIRST LEGO
LEAGUE
First Lego League(FLL) er en
kunnskapskonkurranse for barn og
unge i alderen 10-16 år.
Hensikten med arrangementet er
å øke interessen for teknologi og
vitenskap og å stimulere dagens
ungdom til å bli morgendagens
ingeniører og forskere.

F

redag formiddag den 27. november
møttes en spent gjeng på Sola
Flyplass. Robotene var omhyggelig
programmer t og sensorene
finjustert. Ungene hadde laget mye materiell
til sin utstilling og presentasjon om forskningsarbeidet de hadde utført i løpet av
høsten på teknolabben.

å rive en bygning for deretter å gjenbruke
materialene. Komposteringskvernen var
kanskje den vanskeligste oppgaven, da
roboten måtte koble seg på kvernen og
levere kraft for at kvernen skulle fungere.
Etter noen innledende utfordringer med
en prosessor som avgikk ved døden, gikk
robotkjøringen etterhvert på skinner.

I FLL gjelder det å jobbe tett sammen og
oppnå resultater som et lag. Medlemmene i
Bukkene Bruse har gjennom høsten på Jåtten
Teknolab lært mye om det å programmere
roboter, hvordan returautomater fungerer,
hvordan en lager presentasjoner og det å
samarbeide med andre.

Årets tema for FLL var avfallshåndtering(Trash
Trek) og Bukkene Bruse hadde forsket på
hvordan returautomater for bokser og
flasker fungerer. Deres forslag til forbedring
var at automater og panteordninger burde
håndtere all drikkeemballasje, og ikke bare
noen utvalgte, slik det fungerer i dag. Nå var
alt pakket og klart – og Bukkene Bruse var
ready for boarding.

I den tredje og siste kjøringen fungerte både
robot og operatører optimalt, og laget håvet
inn poeng mens roboten løste oppgave etter
oppgave, akkurat som planlagt.

Turen til Mo i Rana ble et minne for livet,
og Bukkene Bruse takker FFU og andre
sponsorer som gjorde denne opplevelsen
mulig!

Da sluttresultatet forelå skulle det imidlertid
vise seg at Bukkene Bruse manglet noen få
poeng på å nå finalerunden.

Bukkene Bruse vil demonstrere robotkjøring
under årets FFU-seminar på Clarion Hotel
Energy, den 28. januar.

Utpå kvelden kunne en forventningsfull men
litt sliten gjeng stige ut av bussen utenfor
Meyergården Hotell i Mo i Rana. Bukkene
Bruse-teamet fikk satt opp sin stand ila en
liten time på kvelden, deretter ventet en
pizzabuffet, før alle fikk seg noen timer på
øyet.
Finaledagen startet allerede klokken 08:00.
Utstillingen ble finpusset og laget gjorde seg
klar til lagpresentasjon og offisiell åpning av
den skandinaviske FLL-finalen.
Deretter kunne selve konkurransen starte.
Konkurransen bestod av tre heat med robotkjøring for hvert av lagene og tre ulike presentasjoner fra høstens arbeid på teknolabben
skulle vurderes av dommerpanelet.
Oppgavene som roboten skulle løse varierte
fra å samle inn metanbeholdere rundt på
banen, presse bilvrak, kjøre en komposteringskvern slik at kompost kunne leveres og
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LOAD TEST STATIONS

600 t Chant Testing Machine
Machine specifications: 600 t
-

31 m overall length
27,4 m max specimen test length
Full length and full capacity break test
Maximum capacity: 600 t
60 t low load assembly
Heavy duty electronic load cell(s)
Hydraulic cylinder stroke: 1,83 m
Touch screen controlled
Hydraulic safety guard length of
specimen
Digital load readout
Peak load readout
Cycle testing
Fully enclosed test bed frame for
operator safety
Computer/printer/ Chant Datatest
software for recording and printing test
certificates
Electronic load readout accuracy ASTM
E-4 +/-1%

Test Station CT 875

new
Fram station
est
loadt acity of
Cap
n

to
1100

For spreader beams and
components. Capacity of 10 - 875 t
for components and max capacity of
1100 t for spreader beams.
Max dimentiones:
Length: 10 m
Width: 1000 mm
Hight: 1500 mm
Working length: 550 mm

Industriveien 4, 3766 Sannidal
Tlf. +47 35 98 58 80
marwin@framlink.no

Industriveien 2, 3766 Sannidal
Tlf. +47 35 98 58 80
Fax: +47 35 98 58 90
www.framlink.no

NNSTEKNOLOGI

FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI

FFU arbeider for å:

Utstillinger og konferanser

• Formidle kunnskap og erfaring innen
fjernstyrte undervannsoperasjoner.
• Skape kontakt mellom utdannelsesinstitusjoner,
forskning, brukere, operatører, produsenter
og offentlige instanser.
• Holde kontakt med andre aktuelle foreninger.
• Formidle kunnskap om næringen ut i samfunnet.

FFU er faglig representert ved undervannsteknologiske arrangementer i Norge.
På denne måten søker foreningen å bidra til
at tidsaktuelle tema blir tatt opp.
FFU arrangerer hvert år et fagseminar i slutten av
januar, hvor bedriftsmedlemmer og andre ressurser møtes
til seminarer og bedriftsutstillinger.

FFU i dag

Utredninger

FFU har siden opprettelsen i 1988 opparbeidet
en solid økonomi. FFU har over 70 medlemsbedrifter og
har gjennomført flere utredninger knyttet til aktuelle
undervannsteknologiske problemstillinger.

Som et ledd i foreningens virksomhet har FFU
initiert og deltatt i flere utredninger knyttet til bransjen.
Typiske eksempler er:
• Behovskartlegging av forskning og utvikling
innen fagfeltet fjernstyrte undervannsoperasjoner.
• Behovskartlegging for utdanning innen fagfeltet
fjernstyrte undervannsoperasjoner.

Hvem kan bli medlem?
Medlemmene og styrets sammensetning består av
representanter fra brukere, operatører,
produsenter, myndigheter og utdannelsesinstitusjoner.
Se under for priser og kategorier.

TYPE MEDLEMSKAP

Bedriftsmedlem

kr. 5 000,– (inkluderer inntil 10 medlemmer)

Personlig medlem

kr. 1 050,–

Offentlig instans

kr. 1 250,–

Studentmedlem

kr. 125,–

Ønsker du å bli medlem i FFU?
Kontakt oss på mail: post@ffu.no
eller finn mer informasjon på vår nettside www.ffu.no
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Priser er inkl.mva.

ROV and Diving Services
Observation-/Inspection ROVs

SubAtlantic Mohican, Sperre, Seaeye Falcon

ROV Manning

Supervisors, ROV Pilots, ROV Pilot Trainees

ROV Training

Training and education of ROV Pilots

Commercial Diving

In-water survey of rigs and ships
Underwater repairs, thruster change
Hull cleaning / propeller polishing

abyss-subsea.no

