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Det ble en relativt stor utskiftning av styremedlemmer ved årets valg. Av totalt åtte medlemmer
ble det valgt inn seks nye. Hele bransjen er
inne i en krevende periode, og FFU har fått et
entusiastisk og engasjert nytt styre å møte
utfordringene med.
Jeg vil benytte anledningen til å takke det
avtroppende styret for en flott innsats – med
gjennomføringen av årets FFU-seminar som et
høydepunkt. Tross usikre tider, ble seminaret en
suksess med mange gode forelesere, rekordmange utstillere og over 200 deltakere fra hele
landet. Vi har fått mange gode og konstruktive
tilbakemeldinger fra både deltakere og utstillere.
Dette tar vi med oss i planleggingen av neste
års seminar.
FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI

Nytt magasin – nytt styre
Styremedlemmer

Knut Nilsen, Innova AS
Marius Milch, Subsea 7 Norway AS
Regina Hermelin, Technip Norge AS
Kristin Frydnes Ek, DeepOcean AS
Med eit nytt FFU-styre konstituert og Ørjan
påskeRøvik-Larsen,
gjennomførtOceaneering
er det tid forAS
å gi ut andre utgåve av DYP.
Dag Eirik Strømsnes, Aker Solutions AS
Arnstein A. Lid, Statoil ASA
FFU har fått mykje nytt blod inn i styret,
fem avLyngås
åtte personar
er nye.
Ole Halvor
FMC Technologies

utvikling innenfor subsea kontrollsystemer,
modulhåndtering, subsea pumpesystemer og
fjernoperasjon av subsea operasjoner. I serien
vår om ROV- og subseabransjens historie i
Norge, forteller vi om Snurre – Norges første
ROV.

Nytt magasin – nytt styre
Første styremøte har vore prega av engasjement,
drivkraft og godt
Revisorer
humør. Knut Sigmund Lende er ny DYP-redaktør,
detteASA
er hans første
Dag Ringenog
Statoil
utgjevnad. Gler meg til å jobbe vidareLars
medAnnfinn
denneEkornsæther
gjengen. NFA

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

Maxx

rast i takt med oljeprisene. Vi har med en artikkel
fra Ungt Entreprenørskap Rogaland som jobber
med å utvikle dagens ungdommer til framtidas
gründere. Samtidig jobber FFU aktivt med å
skape interesse for undervannsteknologi blant
unge og studenter gjennom engasjementet i UiS
Subsea og First Lego League. Kombinasjonen
av interesse for fjernstyrt teknologi og evne til
innovasjon og entreprenørskap vil være viktig
for vår bransje i mange år framover.
Vi håper denne utgaven av DYP byr på
spennende lesning, og at du kan være med å
bidra til at kommende utgaver blir like interessant. Vi ønsker ditt bidrag med artikler om ny
teknologi og spennende operasjoner – deling av
kunnskap og kompetanse er en forutsetning for
et livskraftig teknologimiljø.

Anne M. Mørch
God sommer!
FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI
FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI
v/Rott regnskap AS
M: 913 89 714
Knut Nilsen
NEEDED: Nimble and
post@ffu.no
responsive execution
I dette nummeret av DYP kan du lese om UiS
Leder, FFU
Styrets
leder
of solutions to minimize
Subsea sin nye ROV som skal konkurrere i MATE
Arnstein Austrheim Lid
risks and optimize
ROV konkurransen hos NASA i Houston i juni,
arlid@statoil.com
NR 2, 2014
productivity. FRA FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI
M: 922 43 253
og du kan lese om ny teknologi og teknologi-
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Det er en glede å presentere årets andre utgave
av DYP, og en like stor glede å presentere det
nye styret i FFU.

I krevende tider som dette, er det viktig å kunne
tenke nytt. Det er også viktig at vi holder fokus
på rekruttering – interessen for teknologifag har

I vår andre utgåve av DYP i 2014 er det artiklar
med ulike tema og innhald.
DYP MAGASINET
Det er skrive litt om seminaret
arrangerte
påRegina
Sola
iHermelin
januar. Det
Medvieit
nytt
FFU-styre
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Redaktør
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Subsea
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økonomisk. Her
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konkuransen,
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mykje
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blod
styret,
Prosjektleder
Blågestad
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humør. Knut
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Proficus er nytt medlem i FFU
og presenterer
segNTNU
sjølv
og nettstaden
Forsidefoto
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Gler meg
til
å jobbe
vidare med denne gjengen.
www.toolpusher.com. WeSubsea får også presentera seg og det utstyret
dei tilbyr.
I vår andreAnnonser
utgåve av DYP i 2014 er det artiklar med ulike tema og innhald.
Du finner
all seminaret
informasjonvipåarrangerte på Sola i januar. Det står
Det er skrive
litt om
Standard Norge skriv litt om standardisering
i subsea-næringa, arbeidet
www.ffu.no/annonsering
også litt om
studentane i UiS Subsea som FFU støttar økonomisk. Her
dei gjer og korleis standardane vert til. Det kan vidare lesast om Mærsk
kan du lesa om ROV’en dei byggjer og konkurransen dei er med i. DYP
Oil and Gas og Oceaneering NCA som
har
gjennomført fjerning av
1891-0971
kjem til å ISSN
følgje
denne gjengen fram mot konkuransen, så du vil også
subsea-brønnar på dansk sektor. DeepOcean presenterer sin nye IMRkunne lesa om dei i framtidige nummer av DYP.
båt, REM Ocean.

Proficus
er nytt
medlem i FFU og Ipresenterer
seg sjølv og nettstaden
Subseanæringa har lenge sett
synergiar
til romfartsteknologi.
denne
WeSubsea
får også presentera seg og det utstyret
utgåva av DYP kan du lese omwww.toolpusher.com.
European Space Agency
og moglegheitane

Det nye FFU- styret: Ole Halvor Haugen Lyngås (FMC technologies), Kristin Frydnes (DeepOcean), Arnstein A. Lid (Statoil ASA), Regina Hermelin (Technip Norge
AS), Dag Eirik Strømsnes,(Aker Solutions), styreleder Knut A. Nilsen (Innova AS), Ørjan Røvik-Larsen (Oceaneering AS) og Marius Milch, (Subsea 7)

MULIGHETER PÅ BUNN
Ny teknologi, nye løsninger
og nye muligheter. Kort
oppsummert var det stor
optimisme å spore blant
foredragsholderne på årets
FFU-seminar, tross tøffe tider i
bransjen.

Vel blåst.
Er du fornøyd med årets seminar?
– Ja, jeg er veldig fornøyd med seminaret.
Jeg tror vi traff godt med årets program, sier
avtroppende styreleder Arnstein Austrheim
Lid.

på teknologiutviklingsprosjekter og bruk av
ny teknologi samt litt om framtidsutsikter
for markedet, sier Austrheim Lid som er
veldig fornøyd med at de samlet godt over
200 mennesker fra bransjen tross dagens
markedssituasjon.

Blant foredragsholderne var blant
annet Rune Mode Ramberg fra Statoil.
Sjefingeniøren er ikke i tvil om at den kreativiteten og gjennomføringsevnen som finnes
i subsea-bransjen er unik, og vil være med på
å sikre mange spennende og nye muligheter
også i fremtiden.

FFU-seminaret ble avholdt i nye lokaler – noe
Austrheim Lid syns fungerte veldig bra.
– Vi fikk samlet alle utstillerne i ett område og
konferansesalen var godt egnet. Jeg håper
deltakerne fikk en liten «boost» i form av å
se muligheter både i form av informasjon
om støtteordninger, markedsutsikter og
eksempler på teknologiutvikling, sier han og
legger til at han også håper folk fikk knyttet
nye kontakter og utvidet nettverket sitt.

– Vi er nødt til å tenke nytt og annerledes, men
likevel bygge på det vi allerede har, mener jeg.
Mode Ramberg presenterte den helt ferske
Statoil-strategien for fremtidige subseaprosjekter for rundt 200 seminardeltakere.
Den oppdaterte strategien har enda mer
fokus på miljø og å jobbe smartere.

Tekst og foto:
Hilde Sander Meling/COX

Grobunn, hvorfor denne tittelen på årets
seminar?
– FFU ønsker å sette fokus på mulighetene
som ligger i situasjonen. Dette reflekterte
også seminarprogrammet, med innslag om
støtteordninger til innovasjon, eksempler

Hvilke muligheter ser du for subseabransjen fremover?
– Jeg ser lyst på fremtiden. Bransjen trengte
en liten justering, det er hardt og tøft når det
står på, men jeg tror vi vil komme styrket ut
av dette. Denne perioden vil presse frem ny
teknologi og nye løsninger, de som bruker
tiden nå til å posisjonere seg og tenke nytt,
tror jeg vil komme styrket ut av den situasjonen vi er i nå.

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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REMOVING
THE CONTROL
UMBILICAL
Innova has launched a stand-alone water-glycol subsea hydraulic pump system for well
intervention, based on more than 10 years of development of subsea VSD (Variable Speed
Drive) and pump systems. The same technology can be used to replace hydraulic control
umbilicals.
Text: Alf-Kristian Aadland og Knut Nilsen, Innova
Photo: Innova

S

ubsea wells and production
systems contains process
equipment that are controlled
from a surface installation. The
valves and actuators are normally hydraulic
operated, commonly using water/glycol
based hydraulic fluids. Hydraulic power
is provided from the surface installation,
pumped to the subsea infrastructure
through control umbilicals running from
the surface installation.

This poses a number of challenges. Control
umbilicals are expensive to produce,
install, replace and/or repair in case of a
hydraulic leakage. Degradation of control
umbilicals is an existing issue that is
assumed to increase in significance in
the years to come. According to the PSA
(Petroleumstilsynet), the majority of
discharges to the environment from subsea
facilities is hydraulic fluids and MEG (PSA
CODAM database, reported leakages from
1997 – 2013). Leakage monitoring and
detection is a challenge with long umbilicals.
The emerging use of electrical actuators is
assumed to mitigate these challenges in the
future. However, the challenges remain for
the large number of already existing installations on the Norwegian Continental Shelf.
Furthermore, electrical solutions do not exist
for all subsea equipment.
Innova has developed an electrically
powered and controlled subsea pump for
water based hydraulic control fluid. The
Innova subsea hydraulic power unit is a
modular concept, allowing various pumps

to be adapted via a common interface.
The technology has been developed and
qualified for providing control fluid for
well intervention applications.
SUBSEA HPU SYSTEMS, MOTOR
DRIVES AND ACTUATORS
Innova delivered our first subsea HPU
systems for ROV and trencher applications in 2003. Over the years, we have
developed a complete family of HPU
systems ranging from 12 to 300kW. Using
standard industrial hydraulic pumps
from Parker, the Innova HPU systems
are in use in applications ranging from
hydraulic supply for small electrical
work-class ROVs, to multi-pump units

6

powering large trenchers and subsea
mining systems.
ROV HPU systems are normally powered
directly from surface, with input voltage
ranging from 440VAC to 3000VAC
50/60Hz depending on application.
In 2009, Innova developed a series of
compact electrical servo motors with
embedded motor control units. These
enables control of motor speed, torque
and position over an Ethernet interface.
The actuators are primarily designed
control of towed vehicles, and provide
a torque of approx. 100Nm.

Innova teamed up with IKM Elektro to design
and manufacture hydraulic pumps (sHPU)
for FMC’s Riserless Light Well Intervention
systems (RLWI). The purpose of these units
were to provide control fluid for the well intervention systems. The sHPU systems were
stand-alone units with integrated inverter
motor drives, allowing the sHPU to run in
autonomous mode, providing a controlled
pressure and flow and controlled from
surface via an Ethernet line.

technology for permanent well control
applications. This includes adapting the
technology according to the requirements for
permanent supply of control fluid to a subsea
production system, and testing the system
under realistic conditions. The pump will
receive electrical power and communication
interface from the subsea installation’s local
power and control infrastructure, and provide
local control fluid, completely removing the
requirement for a hydraulic control umbilical.

This technology was taken a long step
further with the development of the subsea
HPU sysems for FMC’s next generation of
RLWI systems. A complete redesign of the
original sHPU, these units provide LP (345
bar) and HP (690 bar) water-glycol control
fluid as well as HP grease. Using integrated
power conversion, VSD and control system
developed and qualified in-house, the sHP
systems can run in full autonomous mode,
delivering fluid at a controlled pressure and
flow based on feedback from exteral sensors.
The units also have extensive monitoring
and self-diagnostics capability, and can be
controlled and programmed via an Ethernet
line.

The development of subsea All-Electric
Technology gives a new flexible, cost efficient
subsea production control system. By going
all electrical, the need for hydraulic lines in
the umbilical can be eliminated and large
costs will be saved.
However, there are still challenges related
to electrifying the downhole safety valves.
In addition to this, there is an increasing
number of mature fields where degradation of
the umbilicals has taken, and most probably
will take place in the future. This has in some
cases led to hydraulic oil leakages, which
affects the environment but also reduces
flexibility and loss of required redundancy.

REMOVING THE CONTROL UMBILICAL
Innova is currently working to apply and
demonstrate the subsea hydraulic pump
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THE DEVELOPMENT OF A SHPU SYSTEM
FOR WATER BASED HYDRAULIC FLUID,
WILL ENABLE SEVERAL SCENARIOS
NOT PRESENTLY POSSIBLE:
- Complete replacement of a hydraulic
umbilical on an existing installation, in case
of degradation, leakage or other issues with
the hydraulic supply
- Improved leakage control and detection
through local monitoring of supply flow and
pressure through instrumentation in the
pump system.
- Operation of hydraulic dowhole safety valve
without hydraulic umbilical.
The Innova subsea hydraulic power unit can
be an enabler for all-electric distributed
subsea control system, and an alternative
to costly installation and replacement of
hydraulic control umbilicals.

sokkelundersøkelser (IKU) - forgjengeren til
det som i dag er Sintef.
På kontoret i hovedstaden satt svenske
Brännström – mannen bak den litt
mislykkede Snurre - og han reagerte kjapt.
– Vi ba ikke om så veldig mye. 20-30.000
kroner, tror jeg. Vi fikk dem på betingelse
av at vi ble med på Snurre-prosjektet hans.
Det syntes jeg var helt fantastisk. Bo var
fenomenal, sier Lilleland.

EVENTYRET OM

SNURRE

PÅ FERGETUR: Svogerne brukte en gammel ferge når de skulle ut på Tyrifjorden og teste Snurre på 1970-tallet. FOTO: Privat

Møt Norges første ROV,
Snurre. Han ble laget på et
meieri, testet med en ferge og
fraktet over isen med lastebil.
Men gjetter du hvorfor han
fikk akkurat det navnet?

Tekst: Linn Gjerstad/Cox
Foto: privat

LAGET I ET MEIERI
Sammen med svogeren Håvard Heieren
hadde han verksted i et nedlagt meieri på
Ringerike.
– Det var der snøballen begynte å rulle.
Arnfinn Lindstad kom inn som prosjektleder,
og så gikk arbeidet i to faser, sier Lilleland.
Det første som ble gjort var å bygge om det
opprinnelige Veritas-forsøket til en litt mer
fungerende dings.
– Men så ble det bestemt at vi skulle starte
med blanke ark. Det er da arbeidet med
den konstruksjonen som i dag står på
Oljemuseet i Stavanger startet, sier Lilleland.
Vi er kommet til 1973-74. Svogerne designet
et helt nytt hydraulikksystem som skulle

drive propellene slik at fartøyet kom seg
frem og tilbake og opp og ned - på best
mulig måte. De hadde en fagkunnskap på
hydraulikk som var godt, teknisk fundert.
– Det ble radikalt annerledes enn det første
forsøket. Vi hadde også med oss en kar fra
Sintef. Han bygget all elektronikken som
var på farkosten, og det var mye. Det mest
imponerende med ham var at samtidig
som han drev med dette, studerte han til
å bli lege. Så sist jeg hørt om ham var han
blitt lege på sykehuset i Drammen. Han gikk
altså bort fra sivilingeniørjobben sin. Han
var virkelig en utrolig smart type, et sånt
menneske du bare møter én gang i livet,
sier Lilleland.
Selv var han ansvarlig for fremdrifthydraulikken, mens svogeren drev med designet
av den mekaniske konstruksjonen og hadde
ansvaret for den.
– Vi var innom mange faser. Det var ingen
andre i verden som drev med akkurat dette
den gangen, kanskje med unntak av noen i
San Diego. Vi var to ungdommer som måtte
ta alt fra eget hode, sier Lilleland.

HADDE FERGE PÅ TYRIFJORDEN
Det tok tid å bygge Snurre, men arbeidet
gikk sakte fremover.
– Vi hadde en gammel ferge på Tyrifjorden.
Den hadde en slags kran som vi kunne sette
Snurre ut på sjøen med. Det ble kjørt veldig
mye tester, også da det var beinhard vinter.
Da kjørte vi en lastebil utpå isen, sagde hull
og prøvde ut fartøyet, sier Lilleland.
Etter hvert fikk de rigget til en egen fakslinje,
slik at de kunne overføre bilder fra fergen til
kontoret på Skøyen i Oslo.
– Den gang var det virkelig ganske fancy,
altså. Det var teleks som var gangbart den
gangen. Faks var veldig nymotens, sier
Lilleland.
FØRSTE OPPDRAG
Da Ekkofisktanken ble plassert rundt 1973,
var en del av kontrakten at det skulle dekkes
rundt dem med enorme mengder grov stein.
– Det var sikkert for at ikke tanken skulle
bikke over. IKU ble engasjert for å verifisere
at det ble lagt riktige mengder pukk. Snurre

-E

n forgjenger til Snurre var
hjertebarnet til en svensk
doktoringeniør som het Bo
Brännström. Han studerte
undervannskrigføring i San Diego på et
amerikansk senter for krigføring. Noe
som en ROV fantes ikke på den tiden, og
han ville lage et fartøy som kunne plukke
opp manganknoller på havbunnen. Så
ble Sintef og Veritas engasjert for å lage
farkosten. De gjorde et forsøk, men det
var noe med det tekniske som ikke holdt
mål. Da den ble sjøsatt, roterte farkosten
i vannet og var lite medgjørlig. Derfor fikk
den navnet Snurre, forteller Svein Lilleland.
Han er senioringeniør i subseahydraulikk
og har blant andre jobbet for Det Norske
Veritas, FMC Technologies og FMC
Kongsberg Subsea.

SØKTE OM PENGER
Vi er tilbake på starten av 1970-tallet. For
samtidig som svenskens fartøy gjorde
noen uheldige omdreininger og viste seg
å være nokså ubrukelig, satt Lilleland
ved Tyrifjorden og leste om undervannshydraulikk i et amerikansk tidsskrift. Han
var fascinert.
– Svogeren min og jeg fikk lyst til å lage
et hydraulikkverktøy som dykkere kunne
bruke på havbunnen. Vi sendte en søknad
til det som den gang het NTNFK på Skøyen
i Oslo.
NTNFK ble siden til Institutt for Kontinental-
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VIST FREM: Pressen fikk selvsagt også med seg
det noe uvanlige som skjedde på Tyrifjorden på
1970-tallet. FAKSIMILE: Ringerikes blad

HEIST OPP: Svorgerne brukte en diger kran
for å heise Snurre fra fergen og ned på vannet.
FOTO: Privat
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KYSTDESIGN IS KNOWN FOR HIGH DELIVERABILITY AND EXCELLENT CUSTOMER SUPPORT

I DAG: Snurre står utstilt
på oljemuseet i Stavanger.
FOTO: Jan A. Tjemsland,
Norsk Oljemuseum

HOLDT PÅ Å GÅ GALT
På Oljemuseet i Stavanger jobber historiker Kristin Øye
Gjerde. Hun har skrevet mye om oljehistorie og holder
på med å skaffe finansiering til å skrive bok om norsk
undervannsteknologihistorie.
– Snurres første prøvetur i sjøvann skjedde i 1973. Da
ble den styrt med helikopterjoystick mens man fulgte
bevegelsene på videoskjerm, forteller hun.
Arbeidet Snurre var med på var rengjøring av tre betongplattformer på Friggfeltet.
– Rengjøringen ble gjort ved hjelp av høytrykksspyler.
Snurre fikk påmontert et hjul i fronten for å holde avstanden
mellom slangen og betongveggen konstant, sier Gjerde.
På neste oppdrag holdt det på å gå galt.
– Da var Snurre i Skånevikfjorden og skulle kjøre
ROV-operasjoner i forbindelse med et Kværner-oppdrag.
Det var veldig dypt der og de hadde ikke noe kabelhåndteringssystem. Derfor ble det til at forskere og ingeniører
sto på dekk og dro i kabelen.
Til slutt holdt de på å miste Snurre.
– Det var et rør som knakk da de skulle ned og inspisere.
Kabelen kom mellom vaieren og røret, forteller Gjerde.
Dermed lå Snurre og skrapte mot havbunnen, helt til de
klarte å gå ned med dykkerutstyr og fikk den opp igjen.
– Det er derfor den er her på museet hos oss i dag, sier
Gjerde.
Hun forteller at de også hadde et problem med ROV-en
ved Haltenbanken, fordi en kabel gikk i propellen.
– Da holdt den på å synke, men de hoppet uti en gummibåt
og fikk tauet den tilbake. Dette må ha vært rundt 1980,
sier Gjerde.

Snurre-prosjektet, forteller Lilleland.
På Myrens lagde de to kopier av Snurre. Den ene ble solgt
til et fransk selskap.
– De holdt på å legge en gassledning fra Libya til Sicilia. En
av betingelsene i kontrakten var at ledningen kontinuerlig
skulle overvåkes for lekkasjer, sier Lilleland.
Dette oppdraget med å kjøre frem og tilbake over
Middelhavet fikk Snurres «lillebror».
– Det gjorde den i ganske mange tiår. På en konferanse
i Holland for en tid tilbake ble det sagt at dette var det
fartøyet i verden som hadde flest driftstimer. Og det var
mikroskopisk med vedlikehold, noe som virkelig var kjekt
å høre for min svoger og meg, sier Lilleland.
– Ble dere rike på Snurre-eventyret?
- Nei, vi ble nok ikke det. Vi var kanskje dyktige som
ingeniører, men ikke så flinke til å tjene penger på det.
På den annen side har vi hatt utrolig mye glede av å ha
vært med på Snurre, sier Lilleland.

Carbon14 - Photo Constructor / Supporter: Øyvind Sætre

var så godt som ferdig utviklet og ble brukt i oppdraget i
Nordsjøen for å verifisere dette, sier Lilleland.

LILLEBROR I MIDDELHAVET
Myrens Mekaniske verksted ved Sagene i Oslo var i sin
tid fabrikkenes fabrikk. Myrens produserte turbiner,
dampmaskiner, sagbruks- og høvlerimaskiner og en
mengde annet utstyr for industrien. Det var over tusen
ansatte på verket alt i 1890.
– Da vi hadde laget Snurre fikk direktøren der for seg
at han skulle inn i oljealderen. De ville kjøpe hele

The ROV Specialist
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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
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CONSTRUCTOR | STRONG

SURVEYOR | FAST

°
°
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°
°
DEVELOPED IN CLOSE COOPERATION WITH

°
°
°

KLAR FOR
ROV-MESTERSKAP
HOS NASA

2

3

4

5

1

I ett år har studentene i Stavanger bygget en ROV. Nå skal de til
Houston og konkurrere mot hele verden.
Tekst: Linn Gjerstad/COX Foto: Privat

V

i har ikke klart å vinne tidligere, men
i år har vi troen, sier prosjektleder
Didrik Kahrs Skaale.
Han er bergenser og studerer på
Universitetet i Stavanger. Sammen med
14 medstudenter har han bygget en ROV til
konkurransen på NASAs testlab i Houston
i juni.

– Det er 15 bachelorstudenter med. Åtte er
elektroingeniører, fem er maskiningeniører
og to er dataingeniører, forteller Skaale.
Har brukt fritiden
Byggingen av ROV-en er den praktiske
delen. I tillegg har de skrevet oppgaver og
planlagt, hentet inn midler fra sponsorer
og skaffet til veie utstyr. Mye av jobben blir
gjort på fritiden.
– Vi synes det er gøy å få en slik tverrfaglig og
praktisk erfaring. Mye handler om frivillighet,
for det går jo en del tid. Men det er veldig
spennende, sier Skaale.

I slutten av juni tar de med seg vidunderet,
som har fått navnet Ægir, til Amerika.
– Det er jo et erkenorsk navn. Vi synes det
er litt gøy. Ægir er havets hersker i norrøn
mytologi, sier Skaale.
SKAL PASSE I VERDENSROMMET
Oppgaven fra NASA går ut på å lage en
ROV som skal sendes til en måne i verdensrommet der det finnes vann eller is.
– Dette er selvsagt bare en gimmic. Den skal
ikke sendes noe sted. Men vi forholder oss
til disse kravene fordi det handler om hvor
stor og tung den skal være. De har bedt oss
lage noe som er under 17 kilo og under 58
centimeter i diameter, sier Skaale.
FÅR PLASS I HÅNDBAGASJEN
Det tror han de har klart. Nylig avduket de
vidunderet på Oljemuseet i Stavanger.
– Sist vi veide den var den bare rundt ti kilo,
men jeg tror den blir rundt 15 totalt. Tidligere
år har vi laget ROV-er som har vært oppe i
40 kilo, så dette er noe helt annet, sier han.
12

At den er forholdsvis liten har en god del å
si når det gjelder det praktiske også.
– Nå kan vi ta den med oss som vanlig
bagasje, sier Skaale.
SLÅSS MOT KINA OG TRONDHEIM
I USA skal de først delta på en åpningsseremoni. Deretter får studentene fra
Stavanger en rekke utfordringer.
– Vi skal presentere ROV-en og prosjektet,
samt fortelle hvordan vi har gjort det med
tanke på økonomi og sikkerhet. Til slutt
skal den testes i NASAs største basseng.
Uansett hvordan det går får vi nok mye

heder og ære. Land fra hele verden deltar.
Det er blant andre mange flinke folk fra Kina.
Det er også en studentgruppe fra NTNU i
Trondheim som er med. Dette blir spennende
og tøft, sier Skaale.
MÅLET ER Å HEVDE SEG I TOPPEN.
– I år har vi bygget ROV-en for at den skal
takle de oppgavene som er gitt, mens vi
tidligere bare har prøvd å bygge en ROV. Nå er
resultatet vårt mer vinklet opp mot oppgaven
og konkurransen, sier Skaale.

1 LAGBILDE: Her er gjengen som har

deltatt på ROV-prosjektet: (Bak f.v.) Fredrik
Jonsbråten, Olav Husebye Karstensen,
Didrik Kahrs Skaale (Prosjektleder), Siw-Elise
Vestergaard, Erik Hafnor, Sivert Sliper, Thomas
Smith Eide, Stian Sørensen, Philip Johan Brun,
Hartvik Line (Teknisk ansvarlig Elektro/data)
og Sigurd Karolius Holand. (Foran f.v.) Simen
Tofteberg, Magnus Geheb Ubostad, Simen
Pedersen (Teknisk ansvarlig Maskin), Martin
Evensen (Prosjektleder), Rein Åsmund Torsvik
og Karsten Mikal Kopperstad. FOTO: Privat
2 AVDUKING: ROV-en ble avduket ved

oljemuseet i Stavanger i slutten av april.
FOTO: Privat
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3 TESTING-TESTING: ROV-en til studentene

i Stavanger er testet i bassenget flere ganger.
Nå skal den ut på sin første reise. FOTO: Privat
4 SKAL TIL USA: Dette er Ægir, som skal til

NASA-kontorene i Houston for å konkurrere
mot student-ROV-er fra hele verden.
FOTO: Privat
5 KLAR FOR DYKK!
6 TEGNINGER: Slik skulle ROV-en se ut

forfra, fra siden og ovenfra.

LMHS over siden på skip med cargorail

LMHS over moonpool

KOSTNADSEFFEKTIV INSTALLASJON AV SMÅ

SUBSEA-MODULER
Tradisjonelle metoder for modulhåndtering benytter ofte dedikerte
fartøy med et permanent installert Module Handling Systems (MHS).
Disse fartøyene er nødvendig for det økende antall store moduler,
men hva med de mindre modulene. Kan de installeres på en mer
kostnadseffektiv og smidig måte? Kan modulhåndtering gjøres mer
fleksibelt og mindre avhengig av dedikerte fartøy?
Tekst: Asmund Sætre, AXTech

A

XTech har i en årrekke vært en
av de ledende leverandørene
på løftesystemer for moduler til
undervanns gass- og oljeinstallasjoner. Over disse årene har vi sett en trend
med stadig større og mer avanserte skip og
systemer. De fleste nye systemer har i dag
en kapasitet på opp til 70t og er fast installert
om bord.

Integrert hydraulikk aggregat og
kontrollsystem

Denne utviklingen har gitt oss svært gode
fartøy, med god kapasitet og evner til å
operere hele året. Men svært mange av
modulene som løftes er langt mindre en
70t, de fleste er under 20t. I dagens svært
kostnadsfokuserte bransje åpner dette for
to nivåer av modulhåndtering. Vi vil alltid
trenge de store og dedikerte systemene
14

for store moduler og prosjekter. Men det gir
også muligheter for systemer med lavere
kapasitet som kan være mer fleksible og
kostnadseffektive.
For å møte dette markedet har AXTech tatt
frem et nytt Light Module Handling System
(LMHS). LMHS er et kompakt og lett konsept
som kan installeres raskt på bortimot ethvert
offshore fartøy. Det tar ikke sikte på å dekke
alle mulige moduler, men kan tilby en svært
smidig og kostnadseffektiv måte å håndtere
moduler opp til 25t.
FULLVERDIG MODULE HANDLING
SYSTEM
LMHS har alle de samme funksjonene som
et tradisjonelt MHS. Det er utstyrt med

to vinsjer for guidevaiere og en løftevinsj,
samt tradisjonelt grensesnitt mot modulene
ved hjelp av en guideramme med pronger.
Prongene er flyttbare og kan tilpasses de aller
fleste eksisterende moduler. Guiderammen
holder modulen stabil både over dekk og ned
i skvalpesonen.
LMHS har en kapasitet på 25t og støtter
operasjon ned til 1500m med innebygd AHC
og ART funksjonalitet.
FLEKSIBEL
LMHS er spesielt designet for å kunne
installeres på bortimot ethvert skip, og
kan brukes både over siden og gjennom
skipets Moonpool. Ved operasjon gjennom
skipets Moonpool forlenges skinnene til
guiderammen ved en enkel boltet forbindelse.
Moonpool er normalt trangere enn område
på siden av fartøyet og har derfor behov for
dypere guiding.
Ved operasjon over siden guider systemet
modulen ned til skvalpesonen. Dette
er tilstrekkelig for sikker operasjon, og
begrenser de sideveis kreftene som påføres
guiderammen.
Mange potensielle fartøy for subsea-operasjoner er utstyrt med cargorail. Tidligere
ville disse måtte bygges om og deler av
cargorailen fjernes, men ved bruk av LMHS
er ikke det nødvendig. LMHS løfter modulen
over cargorailen uten på komme i kontakt
med skipet.

Operasjon over siden på skip med cargorail

LMHS, LILLEBROR TIL AXTECH 420T
SHS
Kostnadseffektivitet og fleksibilitet har vært
svært viktig gjennom hele designet av LMHS.
Ofte består slike systemer av flere enheter
der vinsjer og hydraulikkaggregat er spredt
utover dekket eller montert på en stor ramme.
Flere enheter forenkler designet, men tar
mye verdifull dekksplass og gjør installasjon
på skipet langt mer krevende. Derfor ble det
tidlig klart at det måtte bli et kompakt design,
levert som en enhet. LMHS skulle ha et så lite
fotavtrykk som mulig for å ta lite plass og gi
en rask installasjon.
AXTech har nettopp levert et 420t Special
Handling System (SHS) for installasjon av
modulene på Statoils Åsgard Subsea Gas
Compression -prosjektet. SHS er konstruert
som et roterende tårn med vinsjene plassert
på tårnkroppen, noe som har visst seg som
et svært kompakt og funksjonelt design.
LMHS spiller videre på SHS, men er enda
mer kompakt. Som SHS er vinsjene og
guideramma montert på tårnet, men i
tillegg er hydraulikkaggregatet plassert
inne i tårnet. Kontrollsystemet med MRU er
integrert i tårnet men kan opereres fra dekk
(radiostyring) og fra et flyttbart kontrollpanel.
Kontrollpanelet kan plasseres hvor som helst
på skipet, for eksempel på skipets bro eller
ROV kontroll rom.
KAI – SKIP – HAVBUNN - SKIP – KAI
Tradisjonelle MHS har ofte behov for ekstra
funksjoner på skipet. Dette kan være transportsystem på dekk for å få moduler i posisjon
for løft eller kran for å løfte moduler til og fra
15

kai. LMHS kan også utføre slike funksjoner,
men i sin enkleste form kan den operere
på egen hånd. Den samme operasjonen
som brukes for løft over siden på skipet kan
brukes for løft mellom kai og skip. LMHS kan
benytte transportsystem på dekk, men ved
å ha flere parkeringsposisjoner på dekk kan
den også operere alene som en selvstendig
enhet. Tårnet har sving til begge sider og kan
lagre og hente flere moduler ved siden av
hverandre på dekk.
RASK MOBILISERING OG EFFEKTIV
TRANSPORT
LMHS har et lite fotavtrykk og det er ikke
behov for andre forankringspunkt i skipet
enn tårnets sokkel. Sokkelen inneholder
også tilkoblingspunkt for strømforsyning
og kontrollkabler. Strømforsyning kan
kommer fra skipet eller egen generator,
kontrollkablene er PLC bus kabler til det
flyttbare kontrollpanelet. Et så lite fotavtrykk
gjør at mobilisering er redusert til et absolutt
minimum. Med de rette forberedelser kan det
installeres på skip i løpet av 48 timer.
LMHS vil normalt transporteres og lagres
sammenstilt, men ved lengre transport
kan da enheten deles opp og transporteres
i standard kontainere.
LEVERING SOMMEREN 2016
LMHS er under bygging og er klar for sluttest
i Molde sommeren 2016. Systemet vil tilbys
for kjøp, leie eller leasing.

trends and advances that might impact
what we are doing. We know the products
we develop today must be able to change
and adapt to new requirements in the
future. We also know, understand and respect
that system costs are more important now
than ever. This is why we have developed the
iCsys Control System Series.

CONTROL
SYSTEM TO HANDLE
THE FUTURE
A Control System from Envirex
Group will enable direct
“plug and play” contact from
3000 meter depth to onshore
offices. We are proud of our
iCsys Control System Series
and we feel confident that we
are able to provide a modern
control system ready to handle
the future.
Text: Bjørn F. Esaiassen
www.icsys.no

H

umans are a highly communicative species and we try to
communicate with others as
often as we can (Well most of
us do). This need for communication has
always been present and most of our history
is actually directly or indirectly written and
understood based on this need.
During the history, we have created different
solutions for long distance communication
by lighting signal fires on mountains and
even more “complex” messaging by the use
of smoke signals.
In 1726 we started our journey to a more
technological way of exchanging information
when scientists including Laplace, Ampère
and Gauss started to conduct experiments
on electrical long distance communication
using binary signaling. Even though these
experiments failed, it was the start of a new
and modern way of communication, later
known as the Telegraph.

The topside user interface is delivered as a
computer based software solution for both
virtual and physical computer environments
(complexity and customer specification will
define the computer
requirements).
All of the mechanical containers include
a power supply with up to eight individual
and galvanic isolated 150w modules. Each
of these with configurable voltage ranging
from 5 to 48VDC and being easy replaceable
/ re-configurable.
The function specific modules like camera
input, Ethernet Switch, RS232, DAQ and
smart fuses are based on a standardized
form factor (PC104) with onboard stack
connection. This stackable system allow
easy adding or removal of modules based
on the current and future requirements of
the system.

variety of standards ranging from RS-485 to
fiber optic Ethernet. We always recommend
Ethernet to simplify implementation into
existing infrastructure, remote support/
monitoring and to speed up the process
(and reducing costs) of potential fault finding.
The use of Ethernet will also reduce the
overall costs as it does not require a MUX
to communicate over fiber optic connections.
All Ethernet based modules has their own
web-page for showing status and firmware
upload.The communication protocol are
selectable from standards like FINS and
Modbus RTU/TCP but implementing
customer specific / proprietary protocols
is also possible.
The user interface software modules has
been developed to enable efficient tailoring
to your requirements with our own 3D engine
for real time equipment presentation. It
includes all standard log/trending presentation possibilities and the possibility of PID
regulators on all linear system outputs. With

technology and requirements of long
distance communication grew exponentially
over the next century.
The amount of information pr. second were
mostly dependent on physical limits like how
high and how long a frequency was able to
travel through a cable or in the air, but the
flexibility was more dependent on the basic
principal of how to connect point A to point B,
which at the time was by a dedicated “line”.
This is why researchers in the 1960s started
looking into ways to increase the flexibility.
Their suggestion was a “post office” principal
known today as packet switching. Different
nodes should communicate with each other
by chunking up the information into packets
and labeling them with the destination
address before sending these packets to
a centralized switch that forward these
packets to their destination.

Patented by Samuel Morse the Telegraph
enabled people to exchange information at
a distance of 64km between Washington D.C
and Baltimore in 1844.

As it turns out, this was the beginning of
what we today know as the “Internet” - a
way of communicating that is highly flexible,
universal and ready for connections, conversations and information exchange practically
everywhere on the planet.

As this breakthrough changed a lot within
productivity and pleased our ever growing
need of communicating, the popularity,

In Envirex Group we recognize the historical
impact and importance of technological
development. We are continuously analyzing
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The iCsys Control System Series
(ICS) is a collection of electrical,
mechanical and software
components that together
form a product series
that is easy and flexible
to configure, re-configure
and deploy in offshore
subsea environments
and operations. We have
put together our combined
worth of over 40 years of
experience within hydraulic
and electrical subsea equipment
and operations to identify and solve the
small things. By doing so we try to ensure

to 500 Bar) and a top-side connection unit.

standard communication protocols or with
your own proprietary protocol it is possible
to create your own HMI / SCADA solution
either as part of or as the entire topside
control suite.
the big picture gets the necessary attention
to reduce the amount of engineering, mobilization and demobilization hours required.
We aim for this reduction to optimize the
efficiency and thereby the total system
costs.
The ICS mechanical containers are delivered
in four different sizes; small, medium, large
and extra large. The product series also
include a standalone multi -channel PWM
Valve driver for pressurized environments (up

If for example two additional video channels
are needed, this will only require adding a
single module to the existing stack in the
container.
The main physical communication is
selectable, and can be chosen from a wide
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A Control System from Envirex Group will
enable direct “plug and play” contact from
3000 meter depth to onshore offices. We
are proud of our iCsys Control System Series
and we feel confident that we are able to
provide a modern control system ready to
handle the future.

SLANGEROBOTER FORBEDRER

SUBSEA INSPEKSJON
OG VEDLIKEHOLD
Kongsberg Gruppen og Statoil har gått sammen med et nytt selskap fra NTNUmiljøet for å lage slangeroboter for subsea-inspeksjon og vedlikehold. Det skal
spare oljeselskapet for store summer i fremtiden.
Av Kristin Y. Pettersen og Pål Liljebäck, Eelume AS

N

TNU og SINTEF har forsket på
hyper-redundante roboter, også
kalt slangeroboter, i mer enn
10 år, spesielt for anvendelser
på land. I de siste årene har det i NTNU
AMOS – Senter for autonome marine
operasjoner og systemer – vært stor
forskningsaktivitet på slangeroboter for
undervannsinspeksjon og vedlikehold.
Det som kjennetegner hyper-redundante
roboter er at de består av en rekke styrbare
ledd som gir helt unik tilkomst via ulike
konfigurasjoner – derav hyper-redundant.
Basert på kundebehov, kan slangeroboter
klargjøres for ulike dybder og utformes i
ulike størrelser med varierende tverrsnitt,
lengde, antall ledd, sensorutrustning
og verktøy. Slangeroboten kan svømme
som en ål, eller utstyres med thrustere
for å forsterke fremdrifts og manøvreringskapasiteten. Med hjelp av avanserte
styringssystemer, kamera i ulike posisjoner
langs kroppen og intuitivt brukergrensesnitt, vil det være enkelt for en operatør å
fjernstyre den.

en manipulator arm, er slangeroboten i
seg selv en robotarm.
En hovedmotivasjon bak Eelume er å la
disse robotene utføre inspeksjons- og
lettere intervensjonsarbeid på havbunnen,
slik at man reduserer bruken av store
og kostnadsdrivende fartøy. Eelume
farkostene vil være permanent installert
på havbunnen nær subsea installasjonene,
og vil utføre inspeksjon og vedlikehold både
rutinemessig og ved behov. Systemet kan
anvendes på både eksisterende og nye
felter, og typiske anvendelser er visuell
inspeksjon, rengjøring, og operering
av ventiler. Slike oppgaver utgjør en
stor del av dagens inspeksjons- og

vedlikeholdsoperasjoner.
Slangerobotene kan enten operere via
kabel for overføring av elektrisk kraft, eller
autonomt med batteri. Slangeroboten kan
også operere ut fra dagens ROV – som en
ROV-hjelper.
UTFYLLER HVERANDRE
Eelume er et spin-off selskap fra NTNU
AMOS.
– Dette er et perfekt eksempel på hvordan
NTNU AMOS kan bidra til at forskningsresultater blir anvendt gjennom nye
oppstartsselskaper og samarbeid med
internasjonalt ledende industriaktører.
Eelume er allerede det femte spin-off

selskapet fra forskere ved NTNU AMOS og
det tredje siden 2013. SFF NTNU AMOS
har viktig støtte fra NTNUs ledelse, Norges
Forskningsråd, Statoil, DNV GL og SINTEF,
sier Asgeir J. Sørensen, Direktør, NTNU AMOS,
Senter for autonome marine operasjoner og
systemer.
Styrken i samarbeidet som er etablert med
Statoil, Kongsberg Maritime og NTNU ligger
i de unike bidragene som hver av partene
bringer til bordet.
– Dette partnerskapet gir oss en gylden
anledning til å introdusere helt ny radikal
teknologi til markedet - ikke bare på grunn
av funksjonaliteten til Eelume-roboten, men

måten den utfører jobben på, sier Bjørn
Jalving, Executive Vice President, Subsea
Division i Kongsberg Maritime.
– Dette er et nytt verktøy som vil gi store
besparelser for operatører ved å introdusere nye måter å utføre rutinejobber på,
samtidig som de kan unngå uventet nedetid
ved å kunne rykke ut og løse problemet når
nødvendig.
I tillegg er det omfattende samarbeid med
FFI som blant annet var sentral i oppbyggingen av AUV HUGIN. Eelume er startet
av ledende akademikere fra NTNU, mens
Kongsberg Maritime og FFI tilfører 25 års
erfaring innen teknologiutvikling innen marin
robotikk, og Statoil gir tilgang til offshore

testing og kvalifisering.
– Eelume er et godt eksempel på hvordan
innovasjon og ny teknologi bidrar til å
redusere kostnader. Istedenfor å bruke dyre
båter på mindre jobber, utvikler vi nå denne
teknologien som blir en slags selvgående
vaktmester på havbunnen. Å støtte mindre
selskap i å utvikle og bringe ny teknologi på
markedet er en viktig del av vår forskningsportefølje, sier Elisabeth Birkeland Kvalheim,
Statoils Chief technology officer.
Kombinert gir dette et unikt samarbeid med
både gründerånd, industriell og teknologisk
kompetanse, og en krevende sluttbruker.
Resultatet blir en robust utviklingsprosess
fra ide til marked. Støtten fra NTNU Discovery
og Norges Forskningsråds FORNY program
i tillegg til NTNU AMOS har vært avgjørende
for å kunne nå denne milepælen.
Det jobbes nå iherdig med flere prototyper,
som testes ut og kvalifiseres i ulike steg fra
laboratoriet til feltforsøk i Trondheimsfjorden
og så videre ut på offshore installasjoner.
Samarbeid med andre leverandører av
subsea-utstyr og undervannsoperasjoner
vil være viktig for å dra ut synergiene som
den nye teknologien gir. I alt er dette gode
nyheter for alle oss som jobber med subseateknologi og operasjoner. Eelume vil bidra
til å redusere kostnader og dermed styrke
lønnsomheten og konkurransekraften for
undervannsteknologi.

Eelume tilbyr en disruptiv løsning for
undervannsinspeksjon og -vedlikehold i
form av svømmende slangeroboter. Med
sin slangelignende form, gir den slanke og
fleksible Eelume-roboten unike muligheter
for å komme til på steder hvor dagens
teknologi ikke har tilkomst. Den slanke
konstruksjonen gjør den dessuten mindre
utsatt for strømkrefter. Mens dagens fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) bærer
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SKODD FOR

1 Ungdomsbedriften First Meal fra
Karmsund vgs vant tre gull under NM
for Ungdomsbedrifter.

FRAMTIDEN
Arbeidslivet er i endring, og mye
tyder på at omstilling er den nye
normalen. Hvilke ferdigheter
trenger man for å navigere i det
nye arbeidslivet?
Tekst: Vibecke Lykke Olsen, daglig leder Ungt
Entreprenørskap Rogaland

V

i er inne i en omstilling som på
mange måter er todelt. På den ene
siden er næringslivet inne i en akutt
omstillingsfase med behov for å
tenke nytt her og nå. På den andre siden
må vi legge til rette for at de neste generasjoner er forberedt på et arbeidsliv hvor
man ikke lenger kan regne med å tilbringe
flere tiår i samme jobb. Ikke minst bør vi gi
de unge forutsetninger for å kunne skape
arbeidsplasser.
Norge er i en misunnelsesverdig posisjon fordi
vi har vært gode på å hele tiden bygge videre
på eksisterende løsninger. Fagkunnskap,
gode ideer og evne til å realisere disse, har
bragt oss dit vi er i dag.
Dette må vi videreforedle inn i det nye
arbeidslivet – hvor ferdigheter som kreativitet,
samarbeid, evne til å ta initiativ, risikohåndtering, kommunikasjon og sosiale ferdigheter
vil kreves. Det vil være et fortrinn å sikre at
unge tilegner seg denne kompetansen mens
de er under utdanning.
For å øve på disse ferdighetene, bør barn
og unge få mer praktisk læring og få være i
kontakt med verden utenfor skolens vegger.
Det bygger selvtillit når man oppdager at
man kan være med å påvirke det som skjer.
I idretten er det ingen som venter med å trene
til man er 25 år. Tidlig øving må til for å bli god
til noe. Derfor bør vi heie fram entreprenører
og innovatører som vi heier på idrettsutøvere.
Entreprenørskap dreier seg om kunnskap,
ferdigheter, holdninger og motivasjon. Evne
til entreprenørskap er derfor nyttig også om
man ikke er gründer. Skal man være endringsdyktig, bør man ha den rette holdningen,
kunne se de mulighetene man har, og ikke
minst makte å gjøre noe med dem.

Svingninger i den globale økonomien har
for alvor snudd opp ned på det faste, vante.
Flere av de mest innflytelsesrike selskapene
i verden, som f.eks. Facebook og Airbnb,
eksisterte ikke for bare noen år tilbake. Det
er heller ingen garanti for at de eksisterer
om ti år.
Dermed tvinges bedrifter til å være innovative.
Dette betyr også at enkeltpersoner blir
utfordret til å finne sin indre entreprenør.
Hvilke egenskaper må til for å skape nye
arbeidsplasser, eller finne en ny arbeidsplass?
De fleste av ungdommene Ungt Entreprenørskap jobber med har aldri etablert
bedrifter før – men i løpet av et skoleår får de
fantastiske ting til å skje. Her er noe av det vi
ser skal til for å skape noe nytt:
1. Å tørre å feile – Hva er det verste som kan
skje? Hvis man ser nærmere på hva risikoen
virkelig er, så er det lettere å vurdere om
man tør å ta sjansen. Hvis man tar initiativ
og gjør noe, fortjener man også en større
tabbekvote!
2. Gå utenfor komfortsonen og utfordre deg
selv. Dette er på mange måter en treningssak.
Tenk så mye uutnyttet potensial hver enkelt
har. Gjør man noe man er litt redd for, blir det
enklere neste gang. Man lærer noe nytt, og
har grunn til å være stolt av seg selv. Livet
blir rett og slett litt mer spennende.
3. Ta initiativ – Ingenting skjer av seg selv.
I stedet for å vente at andre skal endre noe,
kan man begynne selv. Det gjelder å åpne
opp for muligheter, og få «ballen til å begynne
å rulle».
4. Bygg nettverk og samarbeid – Snakk med
folk som har annen kompetanse enn det du
selv har. Samarbeid er ofte det viktigste
for å lykkes. Ingen er god til alt, men hvis
man greier å sette sammen et godt team
som vil jobbe for et felles mål, har man et
utgangspunkt for å få til mye.
5. Forstå markedet – Hva trenger andre, og
hvordan kan du bidra? Dette gjelder enten
man skal lansere et nytt produkt eller skaffe
seg en ny jobb. Man må vite hva som trengs,
20

og vise hvordan man kan være verdifull for
andre.
6. Vær litt leken og ha det gøy! Kreativiteten
bobler best når man trives, og når man jobber
mot ting man virkelig har lyst til skal skje. Det
er lov til å drømme. Kanskje kan noe av det
man ønsker bli starten på at livet kan ta en
ny og givende retning!
Disse enkle prinsippene gjelder enten man
er i en gründerfase eller man skal være med
å utvikle eksisterende foretak.
Entreprenørskap er altså ikke noe for spesielt
interesserte. Det dreier seg om egenskaper
mange av oss kan ta i bruk. Kreativitet er en
muskel som kan trenes. Entreprenørskap
bygger på ferdigheter som kan utvikles.
Alle som har vært i arbeidslivet en stund,
vet at virkeligheten er tverrfaglig. På skolen
lærer man bestemte fag i bestemte timer,
mens man i arbeidslivet oftest må ta i bruk
flere fag for å løse en oppgave. Man greier

2 Ungdomsbedriften Drapé fra
Hetland vgs har laget en unik 10-i-1
kjole.
3 Med sitt mattespill for barn, fikk

Max UB Statsministeren med i sin
reklamevideo.

seg best om man ser sammenhenger og
kan samarbeide med andre. Derfor tilbyr
Ungt Entreprenørskap skolene programmer
som stimulerer samarbeid, tverrfaglighet,
kreativitet og kontakt med arbeidslivet.
Har du barn på skolen, eller kjenner noen
som er lærer eller rektor, kan du oppfordre
dem til å bruke entreprenørskap som
metode. Eksempler på programmer kan
være Elevbedrift eller Innovasjonscamp.
Ungt Entreprenørskap stiller opp tilnærmet
gratis for skolene, med ferdig utarbeidede
undervisningsopplegg, og kurser lærere. Det
er også mulig å engasjere seg som frivillig i
Ungt Entreprenørskaps programmer.
Utdanningsinstitusjoner, det offentlige og
næringslivet må samarbeide om å styrke den
neste generasjons ferdigheter i kreativitet og
entreprenørskap. Det er ikke nok at de som
er i arbeidslivet i dag, skal tenke nytt. Vi må
ha med oss de unge inn i fremtiden - fordi
innovatører trengs overalt!

1

2

OM UNGT ENTREPRENØRSKAP:
Ungt Entreprenørskap (UE) er et verdensomspennende nettverk
(JA Worldwide) som rekker ut til 3,1 millioner elever /studenter,
103 000 frivillige og 89 000 lærere i 38 europeiske land.
På verdensbasis er 7,5 millioner unge i over 100 land med på aktiviteter.
UEs visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.
UE tilbyr et tyvetalls pedagogiske programmer – fra grunnskolen til høyere
utdanning.
UEs formål er – i samspill med utdanningssystemet,
næringslivet og andre aktører – å:
• Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
• Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping
og nyskaping i næringslivet
• Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
• Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
• Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom næringsog arbeidslivet og skolene
• Stimulere til samarbeid over landegrensene
• Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og
økonomisk sammenheng

21

FJERNSTYRT
- UTEN EN TRÅD!

skal bevege seg i et kartesisk XYZ koordinatsystem. Videre utvikler vi 3D HD video visuell
objekt gjenkjenning, noe som vil muliggjøre
automatisering av mange manipulator
operasjoner!

Tekst: Arve Iversen, Oceaneering Foto: Oceaneering

Fjernstyring av subsea-operasjoner fra land kan være et viktig tiltak for å effektivisere framtidige
offshore subsea-operasjoner. Her ligger det et klart potensial for å redusere kost, særlig iht.
offshorebemanning og logistikk, samtidig som en bringer subsea-operasjonene nærmere
prosjektorganisasjonen inne på land. Er bransjen klar for dette?

Med bakgrunn i dette ble det børstet støv
av gamle planer og nye unge krefter ble
satt på saken!

tilgjengelig i felten. Det være seg satellitt,
4G LTE mobilnett eller fiber/mikrobølge
tilkoblinger.

IT-UTVIKLING
Den teknologiske utviklingen på dette
området har vært rivende de senere årene.
Bredbåndkapasiteten har økt betydelig,
både for oppkobling via satellitt og via 4G
LTE mobile nettverk som nå begynner å få
betydelig dekning offshore både i Nordsjøen
og i Mexico gulfen.
På den andre siden har også behovet for
båndbredde økt betydelig med introduksjonen av HD video i ROV-bransjen.

Mens 4G LTE og fiber har normalt lite forsinkelse (latens), skiller satellitt seg ut med en
betydelig høyere forsinkelse på dataene enn
de andre løsningene. Typisk rund 1 sekund.
For å sikre mot data tyveri og «hacking»
overføres dataene i en kryptert VPN-tunnel
gjennom internett inn til kontrollsentralen.
Det er HD video bilder som står for mesteparten av datamengden. Her benyttes
det siste av komprimeringsteknikker for å
redusere dataene. Enhver komprimering vil
forringe billedkvaliteten noe, så dette må
tilpasses tilgjengelig båndbredde.

REMOTE PILOTING (RPACT)
I oktober 2015 utførte vi en test i
Mexicogulfen der vi fjernstyrte vår nye
arbeids-ROV Nexus-1 ombord på «MSV
Olympic Intervention IV» via satellitt fra
Houston kontoret. Testen var svært vellykket
og viste at utfordringen med forsinkelsen
på dataene over satellitt var overkommelig.
Forbedringsområder ble identifisert, og
det ble satt inn resurser for å optimalisere bruken av tilgjengelig kapasitet på
dataforbindelsen, for å gjøre manøvrering
lettere for ROV piloten.

I

deen om å fjernstyre en ROV på jobb i
dypet fra land er ingen ny tanke. Tross
alt, hva er egentlig den store forskjellen
på å fjernstyre fra en container ombord
på en rigg vs. å gjøre det samme fra land?
Flere har prøvd dette tidligere, og allerede i
2004 hadde Oceaneering en demo sammen
med Statoil hvor en arbeids-ROV ombord
på Scarabeo-5 ble fjernstyrt via nettverket
fra Statoil sine lokaler på Forus. Testen

viste den gang at dette var fullt mulig, men
forbundet med en del utfordringer som
måtte løses. Med begrenset båndbredde
tilgjengelig offshore, slukte man fort alt som
var tilgjengelig. Mye forsinkelse på dataene
gjorde det også krevende for pilotene å fly
ROV’en. Ofte er mobile offshore enheter
koblet opp mot Internett via satellitt hvor
båndbredden har vært svært kostbar og
tidvis ustabil.
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RETT TID
De senere årene med høy aktivitet, har
fokus i bransjen vært å levere rett kvalitet
til rett tid. Dette kombinert med nevnte
utfordringer, la en demper på prioriteringen
til å utvikle dette konseptet videre. Nå, med
nedgangstider i bransjen og kostnadsfokus i
høysetet er dette bildet totalt forandret. Alle
må levere smartere, lurere og nye løsninger
mer kostnadseffektivt.

Et bredt team med spisskompetanse fra
vårt ROV-miljø og Oceaneering Space
Systems ble satt sammen. Den nye
teknologipakken som ble utviklet fikk
navnet «Remote Piloting and Automated
Control Technology» (RPACT) og omfatter
komponenter innen ROV kontrollsystemet,
manipulator kontrollsystem og video
overføring.
DATA FORBINDELSE
For ikke å avgrense bruksområdene til RPACT
var det viktig at systemet må kunne fungere
over alle mulige bredbåndsoppkoblinger

AUTOMATISERT KONTROLL
Selv med en god forbindelse med lite
latens vil det alltid bli noe forsinkelse på
videobildet fra ROV’en. Dette skyldes
nødvendig «pakking» av dataene for å
kunne overføre via nettverk. Vi kjenner alle
dette fra nyhetene på TV hvor studio spør en
journalist i felten et spørsmål, og det er et par
«pinlige» sekunder med stillhet før svaret
kommer. Selv om forsinkelsen på dataene
håndteres greit av kontrollsystemene, kan
dette bli en utfordring for ROV-piloten om
det blir for mye.
Ved å introdusere avansert automatisert
kontroll får ROV-piloten en mer stabil farkost
som blir lettere å fly med forsinkelse på
bildet. ROV’en flyr på autopilot og ROVpiloten sender justeringer til autopiloten.
Avansert «Station Keeping» er en del av
dette.
Vi har også introdusert økt grad av automatisering i bruken av ROV’ens manipulator.
Piloten kan styre manipulatoren ved å
instruere systemet hvor kloen/verktøyet
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MISSION SUPPORT SENTER
Høsten 2015 ble det etablert et «Mission
Support Center» i vårt hovedkontor på Forus
i Stavanger. Senteret er tilrettelagt for fjernstyring av ROV, tooling- og allsidig onshore
live support av subsea-operasjoner offshore
i et godt arbeidsmiljø. I januar 2016 var vi
klar til testing av utstyr, programvare og
kommunikasjon. Arbeids ROV Magnum-219
ble fjernstyrt i havnebassenget i Tananger
og både børste-tool og hotstab-operasjoner
ble utført uten problemer. Alt data og video
ble overført via Telenors4G LTE offentlige
mobilnett.
Siste halvdel av mai er det planlagt en
offshore test av RPACT under installasjon av
anoder på beina til en jack-up rigg på norsk
sokkel, hvor vi får satt konseptet skikkelig
på prøve.
Parallelt med dette er vi allerede i dialog
med flere av våre kunder som ønsker å
ta konseptet i bruk under sine subseaoperasjoner for å redusere kostnader. På
drill-support riggprosjekter har vi typisk
et fast kjerne-crew på 1 skift a 2 mann.
Disse utfører ROV vedlikehold og enkle
ROV operasjoner. Så snart det planlegges
tyngre ROV oppgaver bemannes det opp
med 4 ekstra. Her ser vi muligheten for at
2 av disse kan utføre sin funksjon like godt
fra support senteret.
I tillegg kan annet personell tilknyttet disse
operasjonene bruke support senteret
i stedet for å reise offshore. Her ligger
det betydelig besparingspotensial som
kundene kan dra nytte av.
VEIEN VIDERE
Mange fartøy vil i overskuelig fremtid trenge
egne ROV’er og mannskap til disse. ROV’en
må sjøsettes, tooling byttes og vedlikehold
gjøres. Uansett, Mission Support Senteret
er et viktig steg, og en nødvendig brikke i
utviklingen, særlig når vi tenker på fremtiden
og utviklingen mot resident ROVer som
«langtidsparkeres» subsea og vil bli 100%
fjernstyrt fra land. Når den tid kommer er vi
godt forberedt!

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

GCE Subsea is an industry driven initiative for strengthening and internationalisation
of businesses, research and education. We represent the world’s most complete cluster
for subsea life-of-field solutions.
Our goal is to increase the cluster’s competitiveness and global market share, and take a
leading position in sustainable utilisation of ocean resources.
GCE Subsea is supported by Innovation Norway, the Industrial Development
Corporation of Norway and the Research Council of Norway.

www.gcesubsea.no
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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.

www.innova.no

The Matrix family
Introducing the MiniMatrix

Weak link, Re-connect, and Zero spill @ full pressure
Powered by Valve Stab™ Technology

The MiniMatrix is the response to a growing need for compact
ROV systems carrying a larger spread of sensors. Based on the
same technology as the successfull Matrix MK II +, the MiniMatrix
provides a plug and play interface for a large array of sensors in
an extremely compact package.

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

• Reliable
• Flexible
• High data capacity
• High power capacity

Contact us for more information or mobilisation support
http://islandoffshore.com

https://www.fmctechnologies.com

www.bluelogic.no

Visiting address: 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

Innovative Deepwater solutions

Need Lateral Thinking – Think LateraL

High Tech ROVs - Made in Norway

Smart • Fast • Affordable
FlexiClean
FlexiClean MINI
FlexiCal

Hybrid solution
Argus Bathysaurus XL 6000msw 90 - 175HP

ARGUS

Work Class, Medium Class
and Observation Class ROVs

Remote Systems as

LateraL AS
Risavikahavnering 247, 4056 Tananger
Tlf 519 42 860 www. lateral.no

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

Smart maintenance and logistics
for leaner subsea solutions

Norges beste tilbud
på hjertestarter!
HeartSine Samaritan®
PAD 350 Red Cross edition™:

CCB Subsea offers what the oil and gas industry is looking for:
high quality and low cost turnkey solutions for maintenance and
decommissioning of subsea systems, tools and equipment.

En driftssikker livredder som passer for alle typer bedrifter

Co-owned and operated by established market leaders, namely
Coast Center Base AS and Norsea Group Operations AS, CCB Subsea
specialises in 3rd party maintenance of subsea tooling and
equipment.

Markedets mest robuste. Tåler meget godt fukt og støv (IP 56)
En av markedslederne i Norge
Intuitiv og vedlikeholdsfri
Benytter den fremste teknologi innen defibrillering

We are dedicated to the challenges that lie at the oceans’ depths,
delivering predictably, low cost and low risk - just what the
industry needs.

Er fullt ut CE og FDA godkjent for internasjonalt bruk
Svært brukervennlig med norsk tale
Markedets beste garanti på hele 10 år
Leveres med bæreveske
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CCB Subsea – Your trusted partner in smart subsea maintenance

PB 55
N 5347 Ågotnes

Tel: + 47 56 32 30 00
www.ccb.no

Telefon: 05003 | Internett: www.rødekorsførstehjelp.no | E- post: post@rodekorsforstehjelp.no

FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI

FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI

Vi skaper relevans, engasjement
og effekt i egne medier!

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.

COX KOMMUNIKASJONSBYRÅ

COX.NO
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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WWW.FFU.NO

Priser er inkl.mva.

Dual 360º P/T

Continuous rotation
at both axes

High payload
and torque

Air filled housing

4000 m depth rated
titanium housing

Available worldwide
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