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Med eit nytt FFU-styre konstituert og påske gjennomført er det tid for 
å gi ut andre utgåve av DYP. 

FFU har fått mykje nytt blod inn i styret, fem av åtte personar er nye. 
Første styremøte har vore prega av engasjement, drivkraft og godt 
humør. Knut Sigmund Lende er ny DYP-redaktør, og dette er hans første 
utgjevnad. Gler meg til å jobbe vidare med denne gjengen.

I vår andre utgåve av DYP i 2014 er det artiklar med ulike tema og innhald. 
Det er skrive litt om seminaret vi arrangerte på Sola i januar. Det står 
også litt om studentane i UiS Subsea som FFU støttar økonomisk. Her 
kan du lesa om ROV’en dei byggjer og konkurransen dei er med i. DYP 
kjem til å følgje denne gjengen fram mot konkuransen, så du vil også 
kunne lesa om dei i framtidige nummer av DYP. 

Proficus er nytt medlem i FFU og presenterer seg sjølv og nettstaden  
www.toolpusher.com. WeSubsea får også presentera seg og det utstyret 
dei tilbyr. 

Standard Norge skriv litt om standardisering  i subsea-næringa, arbeidet 
dei gjer og korleis standardane vert til.  Det kan vidare lesast om Mærsk 
Oil and Gas og Oceaneering NCA som har gjennomført fjerning av 
subsea-brønnar på dansk sektor. DeepOcean presenterer sin nye IMR- 
båt, REM Ocean. 

Subseanæringa har lenge sett synergiar til romfartsteknologi. I denne 
utgåva av DYP kan du lese om European Space Agency og moglegheitane 
norske subsea-bedrifter har til å samarbeide om teknologiutvikling.  

Til sist vil eg nytte høvet til å takke alle som deltok på FFU-seminaret 
30. januar. Vi har fått mange positive tilbakemeldingar på seminaret, og 
håpar at alle som deltok hadde utbytte av det. Arrangementskomiteen 
ser også forbetringspotensial som vert tatt med i planlegginga av 
seminaret til neste år. Planlegginga er alt i gong.     

God lesnad 

Arnstein A. Lid
Leder FFU
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Nytt magasin – nytt styre

Sea Maxx 
Satellite ROV System

ROV SERVICES   |   PRODUCTS   |   PROJECTS   |   ASSET INTEGRITY   |   ADTECH

The Sea Maxx ROV is designed to operate in tandem as a Satellite to a larger 
Work Class ROV (WROV). Sea Maxx small size makes it ideal to inspect diffi cult 
to reach and confi ned areas that a larger WROV cannot access.
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Sommeren er over, skolen har startet og 
ferien er slutt for denne gang. Men fortvil 
ikke! Vi begynner høsten med ett uvanlig 
tykt nummer av DYP! I dette nummeret 
retter vi blikket fremover. Vi har snakket 
med professor og forsker Ove Tobias 
Gudmestad, om hvilke utfordringer vi står 
ovenfor når oljeletingen og utvinningen 
flytter lenger nord. Her kreves ny teknologi 
og nye ideer. Heldigvis er det både ny 
teknologi og nye ideer i bransjen, og hos 
våre medlemsbedrifter. Du finner artikler 
om mye spennende teknologi som våre 
medlemmer driver med i dette nummeret; 
ny og verdensledende ROV-teknologi, 
bruk av teknologi på nye områder som i 
oppdrettsindustrien, eller hvorfor ikke til 
nye høyder på land?

Vi har også truffet noen av morgendagens 
subsea-helter på Barentshavkonferansen, 
der de unge talentene fra FIRST 
Scandinavia løste oppgavene på FFU 
sitt spesialdesignede oppgavebrett, og 
fikk stille spørsmål til representanter fra 
bransjen. For å få disse oppgavebrettene 
ut til skoler og studenter, og dermed vekke 

intresse for bransjen, trenger vi støtte fra 
våre medlemmer. På side 19 kan du se 
hvordan hvordan du kan bidra.

I FFU har vi startet planleggingen av neste 
års seminar. Tema er Bærekraft? og i disse 
dager sender vi ut Call for Papers til alle 
våre medlemmer. Har dere noe spennende 
å presentere på neste års seminar, eller 
har dere forslag til noen dere ønsker skal 
ha en presentasjon, vennligst ta kontakt 
med oss i styret. Vi jobber nå for fullt for 
å gjøre FFU-seminaret i 2018 til det beste 
noensinne, så sett av datoen 25. januar 
i kalenderen allerede nå. Jeg håper å se 
dere der!.

God lesning!

Regina Hermelin
Leder, FFU

Connect with what’s next at Oceaneering.com

Increase your efficiency with our 
expanded Mission Support Center
Adding to the success of our first in-house center, opened in 2016, we now offer a new, larger facility 
to support your operational objectives.

We use onshore Remote Piloting and Automated Control Technology to enable full ROV piloting via 
virtual connection, and provide a base for your representatives, additional ROV pilots, and subject 
matter experts.
 

Visit us at OTD 2017
Hall E, Booth #4214

 Copyright © 2017 Oceaneering International, Inc. All rights reserved.

Connecting What’s Needed with What’s Next™

We’re in this together. To reduce operational risk in these dynamic and challenging times,
we must do things differently, creatively, and smarter. As your trusted subsea partner, our
unmatched experience and truly innovative technologies and solutions give us the fl exibility
to adapt and evolve regardless of market conditions. Only by working together will we safely
and reliably re-shape the future of the oil and gas industry.
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Hva skjer når oljeselskapene 
flytter seg lengre nord og 
møter intens kulde, mørke og 
tett snøvær? Selskapene bør 
satse på utvikling av nytt utstyr 
og høyere kompetanse om 
boring i arktisk klima, mener 
professor og forsker Ove Tobias 
Gudmestad ved Universitetet i 
Stavanger. 

Tekst: Tonje Pedersen

Det er en engasjert professor og 
oljeekspert som forteller om de 
tøffe utfordringene oljeselskapene 
vil møte i arktiske farvann. Ove 

Tobias Gudmestad, nylig pensjonert fra 
Universitetet i Stavanger, har i tillegg til å 
være foreleser, bakgrunn fra Statoil. Han 
forsker blant annet på kaldt klima-teknologi, 

arrangerer flere kurs for oljebransjen om dette 
temaet og regnes som en av Norges fremste 
eksperter innen olje- og gassutvinning i 
arktiske strøk. 

TØFFERE KLIMA
Men nå er altså Gudmestad urolig. 
Teknologien som tar oljeselskapene lengre 
nord, har bydd på store utfordringer på 
Snøhvit-feltet og Goliat. Når oljenæringen 
nå ser enda lengre nord, blir værforholdene 
tøffere enn hva selskapene er vant med å 
håndtere, mener han. 

– Utfordringene på Snøhvit-feltet har 
handlet om været. Usikkert vær har ført til 
kort værvindu og kort tid til å arbeide. Goliat 
har også hatt mye kaos, men der skyldes 
problemene først og fremst prosjektstyringen 
og misforståelser under arbeidet i Korea, sier 
Gudmestad. 
 
Rundt 100 kilometer nord for Snøhvit ligger 
Johan Castberg-feltet, det som tidligere ble 
kalt Skrugard-feltet. Volumene er anslått 
til å ligge mellom 400 og 650 millioner 
fat olje, skriver Statoil. På det kaldeste vil 

temperaturen i området krype ned til 30 
kuldegrader. Det kan komme polare lavtrykk 
der været snur fort, intenst snøvær og kraftig 
vind. Det fører til en kort sesong med en 
krevende periode for installering av utstyr, 
tror Gudmestad.

– Vi ser at neste runde går lenger mot nord og 
øst. Det blir kaldere og hardere. Det kreves 
oppvarming av kabler og rør for å unngå 
at oljen stivner og at det dannes hydrater 
i rørledningene. Samtidig er reservoarene 
grunne og vil kreve mye mer utstyr utover 
hele feltet. Det blir nærmest umulig å jobbe 
der på vinteren. Faren for polare lavtrykk 
er stor, og det innhentes per i dag ikke nok 
værdata i området til å kunne gi et tilstrekkelig 
værvarsel. Sannsynligheten for drivis vil også 
øke betraktelig. Det har vært isfjell i dette 
området før, sier han. 

TEKNOLOGI OG KOMPETANSE
For de som driver med undervannsutstyr, kan 
utbygging i Arktis likevel bli spennende, tror 
Gudmestad. Det blir mer behov for utstyr på 
havbunnen og flere marine operasjoner, noe 
som krever gode rørløsninger, utvikling av 

NÅR DET BORES PÅ  
ARKTISK DYP

undervannsteknologi og gode fartøy.
– Jeg er usikker på om bransjen er godt nok 
forberedt og har oversikt over hvilket utstyr 
det er behov for. Det er ikke sikkert at dagens 
flerfaseutstyr kan brukes i disse områdene 
uten oppgradering. Det kan gi større rom for 
flere interessante tekniske løsninger, både 
innen separasjon, oppvarming og trykkstøtte, 
og kanskje vil fjernstyring komme mer inn i 
prosjekteringsfasen. 

ROV-ene er vanskelige å løfte fra skip i dårlig 
vær. Dette åpner for mer fjernstyring fra land. 

– Fjernstyrte farkoster blir mer interessante 
framover. Jeg ser for meg at det på sikt kan 
gjøres mindre operasjoner som styres fra land, 
men da må ingeniørkompetansen opp. Det er 
lite kompetanse på fjernstyrt undervanns-
teknologi med disse værbegrensningene, og 
det må selskapene satse på.  Problemet er 
at selskapene sammenligner operasjonene 
i nord med hvordan de jobber i Nordsjøen. Her 
vil de møte noe helt annet. Jeg lurer rett og 
slett på om ingeniørene, og ikke minst deres 

ledere, er klare for å operere i et så tøft klima. 
Kompetanseheving og teknologiutvikling 
har ikke blitt prioritert i de vanskelige tidene, 
sier Gudmestad. Selv om det jobbes med 
utvikling, er det vanskelig å få finansiert nye 
utviklingsprosjekter. 

– Gründere utvikler mye spennende, men får 
ikke finansiering. Det er nesten umulig i dag 
å finne midler til utvikling. Oljebransjen er 
dessuten nærmest blitt bannlyst av mange i 
Norge. Fornybar energi er i vinden, og olje- og 
gassindustrien har vanskelig for å nå gjennom. 
Jeg tror likevel at teknologiutviklingen vil bidra 
til suksess i disse nordområdene. Det kan gå 
veldig fort, og jeg håper at gründerne vil stå 
klare med nye løsninger raskt. 

SIKKERHET OG UTSTYR
Godt utstyr som er tilpasset disse områdene 
er noe av det som bør satses på, mener 
Gudmestad. Det er så langt ikke opprettet 
et eget teknologifond for Barentshavet. 

– Vi står nå i en situasjon der vi må tenke 
gjennom hvilke løsninger som er gode. 

Bransjen sliter, færre søker seg til petroleums-
utdanning og undervannsfaget har det tøft. 
På universitetene blir heller ikke Barentshavet 
prioritert. Industrien har ikke tid og penger til 
å oppgradere seg, noe som bør prioriteres for 
å komme i gang, sier han.  

Det er ikke bare driften som blir en hard nøtt 
for oljeselskapene. Sikkerheten er som alltid 
første prioritet, men de planlagte olje- og 
gassfeltene ligger langt fra land.  

– Per i dag er ikke helikoptrene store og 
kraftige nok til å gå så langt ut og trygt tilbake, 
spesielt ikke i de værforholdene vi ser nordøst 
i Barentshavet. Det vil også kreves bedre 
værdata for helikoptertrafikk. Riggene vil ligge 
langt fra land og helikoptrene vil ikke ha nok 
drivstoff for å komme seg fram og tilbake 
om det oppstår komplikasjoner. Det har vært 
nevnt å sette inn fartøy mellom land og rigg, 
som helikoptrene kan lande på. En annen 
god løsning kan være å bruke større russiske 
helikoptre. Men den løsningen sitter nok litt 
for langt inne, sier Gudmestad. 

Ove Tobias Gudmestad på brua KV Svalbard.
Foto: UiS Lars Gunnar Dahle

Øvelse i redningsflåte ved Svalbard.
Foto: UiS Lars Gunnar Dahle

Presisjon og timing når redningshelikopteret 
lander på kystvaktskipet KV Svalbard.
Foto: UiS Lars Gunnar Dahle

Ove Tobias Gudmestad, 
Universitetet i Stavanger

Foto: Norsk Olje og gass

Foto: Jon Arne Tjelta
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• ROV´s for construction, intervention, 
 research, survey, aquaculture and 
 observation
• Depth rating from 500 - 6000 MSW
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in the deep
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ENORM BLEST RUNDT 
UNIK OTD-SATSNING

– Dette er et unikt tilbud vi har jobbet en stund 
med. Industrien er i en situasjon der opera-
tørene går mer og mer mot mindre leveran-
dører, ikke nødvendigvis bare kontraktører 
som tidligere. Det er derfor enda viktigere 
å møte leverandørene der de er. Da er det 
ekstra kjekt at vi kan tilby dette til besøkende 
under årets messe, sier kommunikasjonssjef 
Morten Dahl Sebjørnsen i Offshore Media 
Group. 

ENORMT POPULÆRT
Med Statoil i spissen, lanserer messe- 
arrangøren det som heter «Operators 
Corner». Under årets Offshore Technology 
Days, som går av stabelen 18. – 19. oktober 
i Stavanger, er det satt av et område hvor 
både operatører og leverandører kan møtes. 
Tanken bak er bedre kommunikasjon for å 
møte nedgangen, gjøre seg klar for den 
kommende oppturen og vise ny, spennende 
teknologi som er under utvikling.  

– Vi lanserte tilbudet en fredags ettermiddag. 
20 minutter senere var allerede 200 møter 
booket. Det forteller alt om hvor etterspurt 
dette har vært, fortsetter Dahl Sebjørnsen. 

Operatørene kommer til å stille med repre-
sentanter fra avdelinger som blant annet 
innkjøp og business development. 

– VIKTIG
Statoil er blant dem som har sagt ja til å være 
tilgjengelige i Operators Corner. De er svært 
positive til initiativet, og er spente på hvilke 
frukter som kan høstes fra nysatsningen. 

– Det er viktig for Statoil å komme i kontakt 
med leverandørindustrien. Gjerne de 
selskapene vi ikke treffer til vanlig. Operators 
Corner er en god mulighet til akkurat dette, 
sier Bjørn Landråk, leder for anskaffelser 
innen Business Support i Statoil. 

– Vi er avhengig av et velfungerende leveran-
dørmarked. Det skal være lett å komme i 

Under årets 
OTD-messe får 

du mulighet 
til å sette 

deg ned med 
operatørene på 

norsk sokkel. 

Tekst og foto: 
Offshore Media Group

kontakt med Statoil. Det er viktig for oss. 
Leverandørportalen på vår hjemmeside er 
et annet eksempel på hvordan leverandører 
kan komme i kontakt med Statoil, fortsetter 
Landråk. 

– GODT TILTAK
BD Oil & Gas (Brødrene Dahl) finner Operators 
Corner-konseptet meget spennende og har 
benyttet anledningen til å booke møter med 
flere operatører, deriblant Statoil.

– Dette er et meget viktig og godt tiltak av 
messearrangøren. Det er en fin kanal for 
oss som leverandør til å informere om vårt 
selskap, våre produkter og våre tjenester, 
sier Sven Arthur Jensen, Sales & Operation 
Director i selskapet.

Norges beste oljejournalister samler kjente 
navn i en-til-en intervjuer under PetroLive@ 
OTD2017 Stavanger i konferanseområdet 
på Stavanger Forum. 

Statsminister Erna Solberg tok seg tid til å besøke elever under OTD2016 Bergen. OTD legger 
til rette for at studenter og skoleelever skal få innsikt i de mulighetene en utdanning innen olje 
og gass gir i fremtiden.

Over 300 utstillere, hovedsaklig fra 
leverandørindustrien til norsk sokkel, viser 

frem sine produkter og tjenester under 
oljemessen OTD.

Leverandører til olje- og gassbransjen viser frem det aller nyeste av teknologi på årets oljemesse. 
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OPTIMIZING THE OFFSHORE INDUSTRY  

OFFICIAL RESELLERS:

ITC Global
Marlink
Rignet
SpeedCast
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At FORCE Technology, we combine our core strength within 
integrity management, material technology and engineering 
design in order to create solutions that not only inspect 
with a level of accuracy that meets or exceeds the market 
standard, but that can also be tailored to solve almost any 
challenge. Considering the risks and implications of flaws 
going undetected, it is essential that you feel confident in the 
inspection solutions provided to you. 

ADVANCED  
SUBSEA INSPECTION

Pipe and pipeline inspection:
• Corrosion scanning & mapping
• Thickness readings
• Lamination detection
• Ovality measurements
• Weld inspection, ToFD
• Crack detection

Structural inspection:
• Crack detection
• Corrosion scanning & mapping
• FMD (flooded member 

detection)
• Weld inspection, ToFD

 › We offer customised solutions

 ›  We inspect complex geometries

 › We use proven modular-based technology

 › We have a broad field of experience with challenging 
subsea inspection

 › We are a global operator with subsea experience from 
Europe, Americas, Africa, Asia and Australia
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– E-ROV er enkelt forklart en stor batteridrevet 
drone som skal utføre subsea- vedlikehold 
styrt fra et kontrollrom hvor som helst i 
verden, med rask ethernet-tilknytning. 
Overføring av kontrollsignaler og video skjer 
via en bøye som er utstyrt med 4G-sender 
og mottaker. E-ROV er en forkortelse for 
«Empowered ROV», det vil si en farkost som 
er satt i stand til å klare seg selv, uten et 
overflatefartøy tilstede under operasjonen, 
sier Kaj-Ove Skartun, hjernen bak E-ROV. 

FLEKSIBELT OG KOSTNADSEFFEKTIVT
Skartun har jobbet i olje- og gassbransjen 
i 20 år og er i dag ledende subseaingeniør 
i Statoil. Ideen fikk han da han jobbet 
ute i havet som operasjonsleder på et 
IMR-fartøy for Statoil. Han mener at det er 

mange operasjoner som i dag gjøres med 
ROV-fartøy, som mer kostnadseffektivt 
og fleksibelt kan gjøres med et slikt mobilt 
batteridrevet system. 

– Det har ikke vært mulig å få dette til tidligere. 
Kommunikasjon via satellitt har gitt for lang 
responstid. Men nå er det mulig med de nye 
4G-linjene, sier Skartun, og trekker fram at 
den store fordelen med 4G er at signalene 
ikke trenger å ta den store veien via kommu-
nikasjonssatellittene før de kommer til land. 

– Selv om signalene går med lysets hastighet, 
så medfører den lange veien de må dra 
en tidsforsinkelse som gjør det vanskelig 
å kontrollere ROV-oppgaver med mye 
bevegelse. 4G har bare en tidel av denne 

For første gang i historien 
kan en stor resident 
arbeids-ROV utføre 

subsea-operasjoner 
uten å være tilknyttet et 

fartøy på overflaten eller 
produksjonsanlegget på 

bunnen. Teknologien 
kalles E-ROV. 

Tekst: Janne Vibeke Rosenberg
Foto: Oceaneering, Statoil

forsinkelsen sammenliknet med satellitt-
kommunikasjon. Det som fortsatt må jobbes 
med er hvordan vi pakker videoformatene, 
ettersom pakking og utpakking av video er 
det som i dag medfører størst forsinkelse i 
kommunikasjonen, sier han. 

– Vil du kalle dette en revolusjon? 
– Jeg vil ikke kalle E-ROV for en revolusjon i 
seg selv, det er mer en reformasjon. E-ROV 
systemet er stort sett satt sammen av kjent 
teknologi, men arkitekturen er ny. Dersom vi 
lykkes med å operasjonalisere E-ROV til et 
verktøy vi har tilgjengelig i verktøykassen, 
så er det utvilsomt en veldig stor forbedring. 
Industrien vil spare mye penger på dette 
systemet, og mange oppgaver det tidligere 
ikke var budsjetter til, vil nå kunne fly. E-ROV 

systemet vil åpne nye muligheter innenfor 
mange næringer også innenfor vedlikehold 
i havbruksnæringen, sier Skartun. 

Subseaingeniøren mener at den største 
gevinsten ikke ligger i sparte dagrater for 
fartøy, men heller i at operasjonene kan 
utføres til rett tidspunkt, og at produksjonen 
kan gjenopprettes så raskt som mulig. 

– Vi slipper å vente til et fartøy kan gjøres 
tilgjengelig. E-ROV systemet kan settes ut 
og ligge klar til operasjon i god tid i forkant 
av operasjonen, sier han.  

GODT SAMARBEID MED OCEANEERING
Oceaneering vant konkurransen om å 
pilotere E-ROV for Statoil, og Skartun kan 
fortelle at Oceaneering har lagt ned et 
imponerende stykke arbeid. 

– De involverte hos Oceaneering har virkelig 
hatt troen på dette konseptet, og det førte 
til at piloten ble vellykket. Det har også vært 
mange avdelinger i Oceaneering som har 
bidratt. Kontrollsystemet måtte snus opp 
ned på, ettersom fartøyet ikke lengre var 
tilgjengelig, og det virker som Oceaneering 
sin ledelse har prioritert E-ROV piloten og 
støttet utviklingen fra flere lokasjoner rundt 
i verden. Oceaneering måtte forholde seg til 
veldig korte tidsfrister, og har fokusert på det 
som skulle prioriteres i denne piloten, nemlig 
drift av en arbeids-ROV fra en batteripakke, 
og kontroll fra land via en bøye med 4G-link, 
sier han. 

VELLYKKET TEST
I juni i år ble den nye teknologien utplassert 
på 330 meters vanndyp ute på Troll-feltet av 
et av Statoils IMR fartøy. Systemet består av 

Test av E-ROV systemet i Oceaneering sitt test-basseng på Forus, Stavanger

STYRER ROV 
OVER 4G-NETTET Onshore 

kontrollsenter hos 
Oceaneering på 

Forus, Stavanger



en eNovus elektrisk ROV, garasjen til denne 
med batterier, samt en overflatebøye for 4G 
radiokommunikasjon med Oceaneerings 
kontrollrom på Forus. 

– Resultatet fra piloten var at vi fikk bekreftet 
at dette er et system som har livets rett. 
Systemet lå neddykket på Troll i over tre 
uker. I de første dagene gjorde vi operasjoner 
med elektrisk torque-tool bare for å vise 
at dette var en operasjon som en E-ROV 
greit ville løse. Resten av tiden var mer en 
verifikasjon på stabil kommunikasjon, og 
hvor mye energi vi trekker fra batteripakken 
ved ulike operasjoner. De fleste dagene 
ble E-ROV bare vekket til live, og det ble 
kjørt funksjons- og kommunikasjonstester. 
Tyngre operasjoner, der HPU-ene måtte 
kjøres, ble begrenset, ettersom vi hadde 
begrenset med energi lagret i batteri-
systemene, sier han. 

UENDELIGE MULIGHETER
Mulighetene for E-ROV-teknologien er 
mange og i følge Skartun har vi bare så 
vidt begynt å skimte noen av dem. E-ROV 
systemet er i seg selv satt sammen av 
tre «Lego-klosser» som hver for seg har 
mange bruksområder. Den består av selve 
farkosten, garasje med tether management 
system og batteripakke, i tillegg til bøyesys-
temet. Farkosten kan gjøres mer intelligent, 
slik at den etter hvert kan bevege seg fra 
A til B på egenhånd, og deretter koble seg 
opp til power og signaler på lokasjon B. 
Batterisystemet kan benyttes uten farkost. 
Det er mange mulige brukere for et slikt 
batterisystem, eksempelvis subsea kamera, 
subsea HPU-er, elektriske aktuatorer og alt 
annet som trenger energi over en begrenset 
periode. 

– Det samme gjelder for bøye-systemet. Det 
å ha muligheten for «Live»-kommunikasjon 
med prosjektutstyr på havbunnen, uten å 
være avhengig av overflatefartøy, åpner 
for veldig mange muligheter. Det er bare å 
bruke fantasien. Mitt ikke alt for langsiktige 

mål er at E-ROV blir et like naturlig verktøy 
om bord på et konstruksjonsfartøy, som et 
klasse IV torque-tool, sier han. 

STOR INTERESSE FOR PILOTEN
Etter at piloten ble ferdig, er det mange som 
har kontaktet Skartun. Mange fra miljøer han 
tidligere ikke hadde stor kjennskap til. Internt 
i Statoil har det også kommet forespørsler 
angående bruk som han overhodet ikke 
hadde sett for seg. 

– Noen har spesielle behov, og ser at nå har 
de muligheten til å teste ut fjernoperasjoner, 
ettersom kostnadene forbundet med dette 
gjerne er en brøkdel av hva de var tidligere, 

da overflatefartøy var nødvendig under hele 
operasjonen, påpeker han. 

VEIEN VIDERE
Nå legges strategien for neste trinn i E-ROV 
utviklingen. Det vil nå bli lagt større vekt på 
å operasjonalisere både E-ROV systemet, 
men også bruken av dette. 

– For at bruken av E-ROV skal ta av må 
den være enkel å sette ut og ta opp. Vi må 
også nærme oss et kritisk volum slik at 
våre leverandører klarer å tjene penger på 
slike operasjoner, og holde en effektiv og 
forutsigbar drift av sine kontrollrom på land, 
sier Kaj-Ove Skartun. 

E-ROV systemet under pilot-test på Troll-feltet. E-ROV systemet klart for pilotering.
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Komplett E-ROV system på verkstedet hos Oceaneering på Forus.

Test av E-ROV systemet i Oceaneering sitt test-basseng på Forus, Stavanger.
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BAKGRUNN FOR PROSJEKTET:
Agder Dykk AS i Arendal har fått flere 
forespørsler om ROV-inspeksjon av lange 
vannfylte tunneler. På grunn av mangel 
på egnet utstyr måtte firmaet si nei til 
disse forespørslene. Tradisjonelle ROV-er 
har som regel for kort rekkevidde, og er 
normalt ikke utstyrt med sonarer til dette 
formålet. Kunder ønsket dokumentasjon 
av tverrsnitt i tunneler, både der det er 

mistanke om ras og for bedre utnyttelse 
av vannveiene. Her må det benyttes en 360 
graders multistråle-sonar, som gir levende 
bilder av tunnelprofilen.

Høsten 2015 tok Leif Brunvoll i Agder-Dykk 
AS kontakt med Audun Knudsen for å 
diskutere mulige løsninger, og for å 
se nærmere på hvilke muligheter som 
fantes. Det ble vurdert å kjøpe et ferdig 

produkt, men dette viste seg å bli for 
kostbart i forhold til mulig inntjening, 
og med begrensede midler til rådighet 
måtte det tenkes nytt. Samlet har vi lang 
erfaring med undervannsoperasjoner, 
både innaskjærs og utaskjærs, og med 
tilgjengelig spesialkompetanse innenfor 
bygging av ROV-utstyr, mente vi det var 
mulig å bygge et system som kunne nå 
lengre enn dagens tilgjengelige utstyr. 

INSPEKSJON 
AV VANNFYLTE 
TUNNELLER

STARTSKUDDET GÅR:
Ett år senere – høsten 2016 ble firmaet 
Norwegian Tunnel Inspection AS (NTI AS) 
etablert, med base i Egersund. Etter en 
krevende prosess ble finansiering ordnet 
med hjelp fra Innovasjon Norge, bank og 
egne midler fra etablererne. Finansiering 
av et såpass innovativt prosjekt, viste seg 
å bli krevende. Men senhøsten 2016, var 
finansiering endelig ordnet tilstrekkelig til 
at det ble funnet forsvarlig å sette i gang 
bygging. Det var allerede prosjektert en hel 
del, men nå ble komponenter med lengst 
leveringstid satt i bestilling. 

UTFORDRINGER OG LØSNINGER:
Det er selvfølgelig en hel del tekniske 
utfordringer i forbindelse med utvikling og 
bygging. Vi har blant annet måttet være 
kreative i forhold til testing av komponenter 
og konsepter for å holde kostnadene nede. 
Det har også vært usikkerhet i forhold til 
resultater før systemet ble testet, og 

økonomien tillot ikke så mange feiltrinn 
med hovedkomponenter av det dyre slaget.

Det ble i størst mulig grad valgt kjente 
leverandører til hovedkomponenter der 
dette var mulig, og gjerne lokalt. Der vi 
ønsket å tenke helt nytt, ble det utviklet 
egne komponenter. Tradisjonelle ROV-er får 
strøm gjennom kabelen med en spenning 
opp til 3000 volt. Med denne løsningen må 
det brukes en forholdsvis tykk kabel som 
begrenser rekkevidde, økes tverrsnitt på 
kabel blir den tyngre å dra og så videre. 
For å kunne gå langt måtte dette bli et 
batteridrevet system. Utvalget av subsea- 
batterier i markedet er relativt lite. Siden 
det var behov for et kompakt batteri med 
små byggemål og lav vekt i forhold til effekt, 
ble det besluttet å designe et eget batteri 
til ROV-en. Her testet vi flere typer litium 
kjemier og BMS-er for å finne den optimale 
løsningen for oss. Det ble først kjørt grundige 
langtidstester i liten skala, før vi fant de rette 

komponentene og satte sammen et fullskala 
subsea-batteri til ROV-en.

Fiberkabelen til ROV var heller ikke hyllevare. 
Kabelens vekt i vann og mekanisk styrke 
er viktig faktorer. Disse må være optimale 
samtidig med at diameteren er minimal. 
Flere prototyper måtte lages før vi fikk den 
kabelen som hadde de egenskapene vi 
hadde behov for. 

TESTFASE OG DRIFT:
I august i år ble det satt av en uke til en 
grundig fullskala test i Sirdalsvatnet. 
ROV-en hadde to turer på over 5 km sørover 
i Sirdalsvatnet. Testen ble avsluttet med 
en 680 meter tunnelinspeksjon i avløps- 
tunnelen til Tonstad kraftverk. Sonarer ble 
testet og justert for tunnelinspeksjon.

Så langt har vi utført 4 tunnelinspeksjoner, 
og utstyret fungerer bra. Det er operasjonelle 
utfordringer, men det er tydelig at vi er på rett 
vei. Tunneler er i de fleste tilfeller ikke rette, 
og kurvatur er en utfordring. Det kan også 
være vanskelig adkomst til et utgangspunkt 
for inspeksjon. Vi har blant annet måtte heise 
utstyr ned i sjakt for å starte inspeksjon. I 
dette tilfellet måtte vi løse problemet med en 
90 graders knekk på ROV-kabel. Her måtte 
det installeres en sheave til ROV-kabelen på 
80 meters dyp der inspeksjonen skulle starte.
Vi har benyttet offshore metodikk i 
kombinasjon med sjømannskap og rigger 
kompetanse, og så langt ser det ut til at vi 
har kunnskapen og erfaringen som skal til for 
å løse tilsvarende utfordringer på en sikker 
og effektiv måte.

Lokalisert i Egersund. 
Eiere: Agder Dykk AS, Ebru AS, Tecna AS
web: www.ntias.no
mail: leif@ntias.no

Inspeksjon følges nøye av operatører og kunde.

ROV klar for å gå inn i tunnel. ROV løftes over på bil etter endt inspeksjon.

Tekst: Leif Brunvoll og 
Audun Knudsen
Foto: Audun Knudsen



Neste års FFU seminar arrangeres tradisjonen tro siste torsdag i januar, den 25.01.2018. 
Programkomiteen ønsker forslag til presentasjoner fra våre medlemmer.

Vi ønsker presentasjoner knyttet til fjernstyrt 
undervannsteknologi, med fokus på ny 
teknologi og anvendelse av dette. Det blir 
satt av 25 minutter til hver foredragsholder, 

20 minutter presentasjon og deretter 5 minutter til 
spørsmål og kommentarer.
 
Vi forventer ca. 250 deltagere til seminaret.

RELEVANTE EMNER KAN VÆRE:
- Presentasjon av ny teknologi.
- Innovasjon/nye innovative produkter
 fra leverandørindustrien.

- Anvendelse av ny teknologi eller nye 
 produkter innenfor undervannsoperasjoner.

- Nye prosjekter.
- Nye markeder og muligheter for
 fjernstyrt undervannsteknologi.

VI ØNSKER FORSLAG TIL PRESENTASJONER 
MED FØLGENDE FORM OG INNHOLD:

- Navn på foredraget.
- Kort beskrivelse av foredraget (100 – 200 ord).
- Navn på foredragsholder.
- Firmanavn.

FORSLAG SENDES TIL:
Anne Mørch
post@ffu.no
Innleveringsfrist 01.11.2017

EVENTUELLE SPØRSMÅL KAN RETTES TIL:
Anne Mørch
post@ffu.no
913 89 714
 
Knut A. Nilsen
Knut.nilsen@innova.no
908 44 468
 
Regina Hermelin
regina.hermelin@technipfmc.com
945 04 579
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På Barentshavkonferansen 
stilte FIRST Scandinavia 

opp med Norwegian Subsea 
Challenge som er laget 

etter samme mal som den 
populære kunnskaps- og 

teknologikonkurransen 
FIRST LEGO League (FLL). 

Tekst: Kjersti Andreassen
Foto: Nina Sivertsen

På Barentshavkonferansen 2017 
var FIRST Scandinavia invitert 
til å vise frem sitt oppgavebrett, 
som i samarbeid med FFU er 

spesialdesignet for å skape interesse for 
undervannsteknologi, primært for barn og 
unge mellom ti og seksten år.

– Barentshavkonferansen stilte opp med 
standplass i forbindelse med konferansen. 
Både ENI Norge og Chevrons bidrag gjorde 
det mulig for oss å gjennomføre arrange-
mentet med to lag i konkurransen. Åtte 
barn ble delt inn i to lag; Team ENI og Team 

Chevron, forteller Nina Sivertsen, konsept-
leder for FIRST LEGO League Scandinavia. 
Publikum og sponsorer ble invitert til å 
komme og se. Interessen var stor, og 
lagene ble heiet frem fra sidelinjen. Som 
et samarbeid mellom FFU og FIRST 
Scandinavia har dette oppgavebrettet 
som mål å få barn og unge til å lære seg å 
programmere, og få en innføring i hvilken 
teknologi FFU arbeider med. Hvert år arran-
geres kunnskapskonkurransen FIRST LEGO 
League i 45 deltakerbyer.

NYSGJERRIGE DELTAKERE
Uten noe som helst kunnskap innen 
subsea-faget skal barna designe og bygge 
roboter ved å bruke motorer, sensorer, gir, 
hjul og aksler sammen med andre tekniske 
komponenter.

– Det er viktig, og ikke minst interessant, å 
se hvordan barna løser problemstillingene 
som bedriftene i denne bransjen møter 
hver eneste dag. Og det som gjør det så 
spennende er at de kan løses på så mange 
forskjellige måter så lenge de oppnår 
kriteriene for oppgavene, sier Sivertsen.

«Hvorfor er alle installasjonene på det feltet 
gult?», spør Herman Haugaasen. Spørsmålet 
hang i luften frem til en ansatt hos Aker 
Solutions besvarte Hermans spørsmål. 
Voksne var tilstede, snakket med barna, og 
stilte dem spørsmål om deres roboter.  

– På slutten av dagen snakket barna om 
VX-ring som om det skulle være dagligdagse 
ting, ler Sivertsen som konkluderer med at 
konkurransen ga barna en god mulighet 

til å møte bedrifter og kommunisere med 
eksperter på dette feltet. 

Noe av kunnskapen barna mottok var 
typiske oppgaver til en ROV, viktigheten av 
å plassere en VX-ring på et bestemt sted, 
samt kunnskap om hvorfor undervanns-
installasjoner trenger beskyttelseslokk. 
«Dette var mye gøyere enn en dag på skolen, 
og jeg har lært så mye i dag», sier Sigrid 
Kvam Gjørstad.

SUBSEA-TALENTER 
Det finnes et hav av utdanningsretninger, og 
å vite hva man har et talent innenfor er ikke 
selvsagt. Det er her Sivertsen mener det er 
viktig å synliggjøre seg, og at alle som ønsker 
kan få prøve seg på oppgavebrettet. 

– Banen ligger her, og kan tas i bruk. For barna 
i Hammerfest er det viktig å vite hva som 
foregår ved Melkøya, og hva alle menneskene 
gjør der ute, sier hun.

MORGENDAGENS   SUBSEA-HELTER

ØNSKER DU 
ELLER DITT FIRMA 
Å BIDRA? 
•  Kjøp et oppgavebrett, 
 og donér det til en 
 teknoloab/robotklubb.
•  Book et teambuilding-
 arrangement for dine 
 ansatte.
•  Spons et kurs for elever.

For mer info:
Send e-post til post@ffu.no
Ørjan Røvik-Larsen, 
tlf: 52 91 30 17

Team Chevron og Team ENI hadde i oppgave å løse problemstillingene som bedriftene i Subsea-bransjen, 
møter hver eneste dag.

Lærelystne barn var med under årets Barentshav-
konferanse i Hammerfest.

Oljedirektør Bente Nyland får en innføring i oppgavene av Team Chevrons Herman Haugaasen. – Både 
byggesettene, og måten det ble formidlet på, var et fantastisk opplegg, sier Bente Nyland.
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Det er et mylder av firma, og flere barn har 
gjerne lagt merke til firmanavnene uten å 
egentlig vite hva de gjør. Ikke minst mener 
hun at det også er viktig for barna å få se 
dette i praksis. 

– Teknologi er artig og interessant, og det at 
bedriftene tar i bruk dette verktøyet hadde 
vært drømmen. Det trengs mange kloke 
hoder i denne bransjen, sier Sivertsen. 

CELEBERT BESØK
De unge LEGO-entusiastene fikk møte 
oljedirektør Bente Nyland, som tok seg tid 
til å besøke standen i løpet av dagen.  

– Det første jeg tenkte da jeg så dem var at 
dette var en kjempemorsom måte å lære 
realfag på. Både byggesettene, og måten 
det ble formidlet på var et fantastisk opplegg, 
sier Nyland.

Mye av fremtidens produksjon av olje og 
gass kommer til å bli produsert ved bruk 
av fjernstyrt undervannsteknologi. Nyland 
synes oppgavebrettet skapte engasjement, 

og ser hvordan et slikt brett kan være en 
investering for at flere unge skal synes at 
realfag og ingeniørfaget er interessant å 
jobbe med. 

– Selv er jeg en dippeduttelsker, og synes 
barna var heldige som fikk være der å få 
den kunnskapen på en slik måte. Jeg kunne 
ønske jeg hadde samme mulighet i min 
barndom, ler hun. 

IKKE BARE FOR DE YNGSTE
Siden stiftelsen ble etablert i 2000, har FIRST 
Scandinavias intensjoner vært å gi barn og 
unge god stimulanse innenfor matematikk, 
vitenskap og teknologi. Oppgavebrettet har 
fanget en stor interesse hos flere barn og 
unge, og interessen vokser. Det er likevel 
ikke bare for de minste brettet passer for. Å 
bruke et slikt brett aktivt hos bedrifter, eller 
som utstilling ved besøk fra skoleklasser, 
er noe Sivertsen mener er en investering 
for bransjen. 

– Teambuilding for ansatte, aktivitet 
for lærlinger eller sommervikarer, eller 

familiedager hos bedrifter er typiske 
anledninger som vi ønsker oppgavebrettet 
kan tas i bruk på. Det er viktig at barn i hele 
Norge får muligheten til å oppdage denne 
muligheten uansett hvilken retning de ønsker 
å gå i fremtiden, avslutter Nina Sivertsen. 

FFU ønsker å takke Chevron, Eni Norge, 
Barentshavkonferansen og ProBarents 
for deres sponsormidler til FFUs Subsea 
Challenge.

Roman Fredriksen fra 
ProBarents, Kristian 
Amundsen og Sigbjørn 
Lien Botten fra ENI Norge, 
viser stor interesse for 
Sigrid Kvam Gjerstads 
problemløsning.
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CROSSOVER 
– UNDERVANNSTEKNOLOGI 

UT OVER 
OLJE OG GASS 

I 2015 ble NCE Subsea etter en krevende søknadsprosess godkjent som Global Centre of 
Expertise, det øverste nivået i Innovasjon Norge sitt klyngeprogram. 1. januar 2016 trådte 

den nye GCE Subsea-organisasjonen i kraft. I den nye strategien vår har vi introdusert to nye 
strategiske områder – «Work Prosesses» og «Ocean Innovation – beyond oil and gas».  

Tekst: GCE Subsea Illustrasjoner: Carbon Trust

– Vi kaller sistnevnte gjerne «crossover», sier 
Gunnar Buvik, leder for forretningsutvikling 
i GCE Subsea. 
– Dvs. utnyttelse av vår verdensledende 
undervannsteknologi over i andre beslektede 
næringer. Da tenker vi først og fremst på 
marin fornybar energi (Vind-, bølge- og 
tidevannskraft) og havbruk, men på sikt 
også på gruvedrift på havbunnen, sier Buvik. 

POSITIV RESPONS
Nå har vi halvannet års erfaring med 
å jobbe sammen med medlemmene 
våre og andre havromsklynger som NCE 
Seafood Innovation, og organisasjoner som 
Norwegian Energy partners om dette, og 
responsen og deltakelsen har vært over all 
forventning. Krevende tider for petroleums-
næringene har bidratt til å få bedriftene til å 
vende seg mot andre markeder, og vi ser at 
mange forfølger dette fordi de ser synergiene 
veldig klart samt at denne strategien bidrar til 
å åpne nye markeder. Vår erfaring har vært at 
en del av de mindre, mer fleksible bedriftene 
orienterte seg tidlig mot crossover. En del av 
de større aktørene har sittet litt lengre på 
gjerdet med en «skomaker bli ved din lest»-
holdning, men nå ser vi at også de beveger 
seg. Også myndighetene har satt mer og 
mer fokus på dette med å utnytte Norges 
naturgitte fortrinn til å ta en verdensledende 

posisjon innenfor havromsteknologi, og 
maner havromsnæringene til økt samarbeid 
omkring dette.

Buvik tror at det hersker liten tvil om at 
subseabedriftene har mye å bidra med inn 
mot disse beslektede næringene. 
– Tidligere har nok pris vært en barriere, 
men det sterke kostnads- og effektivise-
ringsfokuset som nå er drevet frem etter 
oljeprisfallet, og som er det andre nye 
strategiske området i GCE Subsea, bidrar 
til at subseaaktørene kan bli mer konkur-
ransedyktige også på andre markeder, sier 
Buvik.

STORE FORRETNINGSMULIGHETER
Et område som hittil ikke har fått så mye 
oppmerksomhet er alt det som skjer under 
vann, både på et oppdrettsanlegg og i en 
offshore vindpark. Her mener Buvik at 
det ligger store forretningsmuligheter for 
subseaindustrien. 
– All infrastruktur under vann er på samme 
måte som for offshore olje og gass utsatt 
for korrosjon og groe, samt skader og brudd 
som følge uønskede bevegelser forårsaket 
av strøm og utvasking. For å ta vare på 
verdiene, redusere vedlikeholdskostnadene 
og øke levetiden ønsker fiskeoppdretterne 
og havvindoperatørene selvsagt å overvåke 
og beskytte undervannsinfrastrukturen. 
Helst vil de nok fjernovervåke med sensorer 
fremfor kostbar og tidkrevende manuell 
inspeksjon med dykkere/ROV osv.

OFFSHORE WIND ACCELATOR
Den engelske uavhengige organisasjonen 
Carbon Trust har et eget initiativ som de 
kaller Offshore Wind Accelerator (https://
www.carbontrust.com/offshore-wind/), 
og de har i en studie identifisert hele 36 
områder/punkter på undervannsinfrastruk-
turen til en havvindpark som er aktuelle 
for subseainspeksjon/overvåking. De har 
også en pågående konkurranse om subsea 
inspeksjon for havvind. Formålet er å finne 
nye måter å inspisere eller overvåke havvind-
fundamenter under vann for å redusere 
levetidskostnaden. Dette er et område som 
subseaindustrien i Norge har stor erfaring 
med, og forhåpentligvis har flere meldt seg 
på denne konkurransen. Vinnerne av konkur-
ransen vil bli kunngjort i november 2017.

OLJE OG GASS MØTER HAVBRUK
Innenfor havbruk ser vi også en tilsvarende 
stor interesse for inspeksjon, overvåking og 
måling av alt det som foregår under vann. 
Her har man i tillegg til fysisk infrastruktur 
under vann også en annen dimensjon, nemlig 
overvåking og måling av selve fisken, eller 
biomassen som det heter på fagspråket. 
Overvåking og målinger i forbindelse med 
fôring og avfallshåndtering under vann 
er også viktige tema. Subsea måling og 
sensorikk er et av de feltene som norsk 
subseaindustri er spesielt sterke på, og her 
finnes det store forretningsmuligheter. GCE 
Subsea har lenge jobbet med å stimulere 
subseabedriftene til å se nærmer på dette, 
og har bidratt aktivt til at flere nå har startet 
med prosjekter og leveranser inn mot 
havbruk. Med støtte fra omstillingsmidlene 
til Hordaland fylkeskommune, har vi sammen 
med søsterklyngen NCE Seafood Innovation 
og Deloitte, kjørt et langsiktig program kalt 
«Olje og gass møter havbruk», hvor aktører 
fra olje og gass gjennom en serie med 
seminarer/workshops og kursing har blitt 
grundig introdusert til havbruksindustrien. 

Gunnar Buvik, 
leder for forretningsutvikling 
i GCE Subsea.



THE CHALLENGE
Oil companies are looking for ways to 
increase oil recovery rates. Subsea boosting 
can be a powerful tool, but investment cost 
is often too high. Furthermore, for brownfield 
applications the topside space needed for 
equipment related to the pump barrier fluid 
system and power system is not necessarily 
available. The oil companies are also looking 
to extend subsea boosting to deeper and 
more remote fields, and fields which require 
very high boost capabilities. 

BHGE has come up with a radically new 
architecture for subsea pumping, which 
solves some of the challenges pointed out 
by the oil companies. The pump is being 
developed within a Joint Industry Project 
with majors Total, Shell, Statoil and Chevron 
supporting the first phase of the JIP. This 
has been key in order to capture the relevant 
challenges and requirements the operators 
have and ensure these challenges are 
included into the development program.

INTRODUCING THE 
MODULAR COMPACT PUMP 
The Modular Compact Pump (MCP) is an 
innovative new subsea boosting system that 
aims to address the technical, operational 
and economic limitations faced by conven-
tional subsea pumps. 

Rather than adopting a conventional pump 
approach of a motor connected to the 
pump through a single rotating shaft, the 
MCP consists of a series of integrated motor 
impellers that co-rotate around a static 
shaft. This eliminates the rotor-dynamic 
challenges of a conventional pump, and 
removes the need for a mechanical seal 
around the rotating shaft, a part which is 
challenging in terms of reliability. This also 
enables, in theory, an unlimited number of 
stages to be stacked, and hence the ultra-
high boost required by some operators 
can be achieved. Rapid changes to flow 
conditions are challenging for conventional 

A radically new pump 
being developed by Baker 

Hughes, a GE company 
(BHGE) has the potential 

to enable robust, low 
cost subsea boosting, 

increasing oil recovery in 
a broader range of fields.

AUTHORS:  

Aslaug Melbø, 
Engineering Manager Subsea Power 

& Processing, Oilfield Equipment, BHGE

Hans Kristian Sundt, 
Product Manager Subsea Power 

& Processing, Oilfield Equipment, BHGE

pumps due to the large momentum of 
the rotating shaft. The MCP in contrast 
is extremely flexible and responsive, well 
suited to deal with whatever operating 
conditions the wells may require.

Each MCP impeller can be individually 
controlled to optimize the flow through 
the pump. Wellstream boosting consti-
tutes a challenge as the wellstream 
comprises both liquid and gas. The 
additional challenge is presented by 
the gas becoming more compressed 
as it passes through each impeller in the 
pump. Furthermore, over the life of the 
field the balance between the amount of 
liquid and gas naturally changes, driving 
a conventional pump off its design point.  
By independent adjustment of each 
single impeller’s speed the pump can 
adapt to these conditions throughout 
the life of field, hence avoiding cost of 
intervention while maintaining high 
production at high efficiency.

The design of the pump is scalable. If 
higher boost is needed, the pump can be 
constructed with more stages, whereas 
a very compact pump with fewer stages 
may be used for fields with lower boosting 
requirements. All supporting equipment, for 
instance the subsea VSDs, is also scalable. 
This allows for smart and cost efficient 
manufacturing, and not least qualification 
as the pump is simply a stacking of identical 
building blocks. 

Each stage in the pump has its own process 
lubricated bearings thereby eliminating the 
need for a topside barrier fluid system. The 
MCP also utilises subsea variable speed 
drives, further reducing the overall topside 
footprint. The result is a more reliable 
boosting system that requires less than 
half the topside infrastructure and with 
more than two times the power density of 
a conventional multiphase subsea pump. 
The reduced need for topside equipment as 
well as the simplified umbilical are two of the 
main features that drive the cost of the MCP 
system down. Initial cost benefit studies on 
relevant case studies show that the saving 
compared to a conventional pump system 
is typically between 20 and 37% of the total 
system cost.

TESTING AND QUALIFICATION
To evaluate the feasibility of this entirely 
new concept, a 3-stage demonstrator was 
built and tested in the BHGE multi-phase 
flow loop in Bari, Italy. The test results so far 
are very promising, proving the feasibility of 
the concept when it comes to the modular 
approach, the integrated motor-impeller 
design as well as the hydraulics. The data 
will be analysed and presented to the JIP in 
the fall of 2017. The next step will be to build 
a full-scale version of the pump, and qualify 
the pump to TRL 4. 

CONCLUSIONS
The MCP brings an entirely new architecture 
to subsea boosting. It has the potential 
to significantly reduce cost by reducing 
the need for topside equipment and by 
simplifying the umbilical. Subsea boosting 
prospects that were earlier discarded may 
hence become economically viable, giving 
the oil companies a new tool on their road to 
increased oil recovery. 

CHANGING 
THE GAME OF 
SUBSEA 
BOOSTING
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A 3-stage MCP prototype built 
and tested in a BHGE’s multi-
phase flow loop in Bari, Italy

An umbilical for a conventional 
subsea pump compared to the 
simplified MCP umbilical  

MCP subsea module



NORSK
VERDENSLEDENDE 

ROV-TEKNOLOGI
Kunders ønske om å gå stadig dypere og raskere, har bidratt til at ROV-teknologien de siste 
årene har vært i gjennom en betydelig utvikling. ROV-leverandøren Kystdesign AS står i dag 
som ledende i verden på leveranse av spesialfarkoster med høy ytelse for ekstreme forhold.  

Tekst: Åge Holsbrekken, Engineering Manager-Mechanical, KYSTDESIGN AS
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Syrveyor levert til Reach Subsea/MMT. Foto: MMT
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KEY FUNCTIONS:
•  8-function proportional valve pack.
•  Manipulator is mounted on rotary 
 table, and can perform tasks upside 
 down, or inside the caisson.
• Onboard cameras and lights.
• Tooling is carried on the CROV (cleaning, 
 cutting, inspection camera etc.).
• CROV system is launched and 
 operated from the platform/installation

The Saga Subsea Clamp ROV provides a stable work platform for intervention work in the splash zone. 
The CROV is lowered  in the water using topside rigging, and can orientate itself using onboard thrusters, 

controlled from the topside control system. The unit clamps on to e.g. caissons, and performs 
manipulator work without influence from swell or current.

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
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Innen tradisjonell havbunnskartlegging 
og rørinspeksjon, har det normalt blitt 
benyttet standard arbeids ROV-er 
med ulike grader av tilpasning for å 

kunne gi best mulig plassering av diverse 
sensorer og kamerautstyr. Med en slik 
farkost vil det alltid måtte gjøres en del 
kompromisser som går ut over både 
effektivitet og kvalitet på survey data. Med 
spesialfarkosten «Surveyor» ble skrittet tatt 
fullt ut for å lage en fullblods spesialfarkost 
for havbunnskartlegging og rørinspeksjon. 
Farkosten ble levert av Kystdesign høsten 
2014 til alliansen ReachSubsea og svenske 
MMT. «Superior» er en ROV i samme klasse, 
levert av Kystdesign til DeepOcean i 2015. 
Med disse farkostene kan man utføre 
kartleggingsarbeidet opp mot fire ganger 
raskere enn det som tidligere var mulig. I 
tillegg er de utrustet med det siste av survey 
sensorer og CathEx kamerasystem som tar 
stillbilder i hurtigserie. Dette gir bilder som er 
langt skarpere og mer anvendelige enn det 
man kan oppnå med tradisjonell video survey.

FORSKNING, SØK
 OG BERGINGSOPPDRAG
De siste årene har det også vært økende 
interesse for å nå ned til dypere farvann. 
Med tanke på at gjennomsnittlig dybde i 
verdenshavene er ca 3800 meter, så er det 
enorme havområder som ikke kan nåes ved 
hjelp av ROV-er spesifisert for oljebransjen. 
Disse ROV-ene har normalt dybderating på 

maks 2000-3000 meter. Ønske om å gå 
dypere har ofte sammenheng med forsking 
på mineraler, plante- og dyreliv som f.eks. 
utføres av Universitetet i Bergen i samarbeid 
med Havforskningsinstituttet og andre 
forskningsinstitusjoner. Videre er det et 
marked innen søk og bergingsoperasjoner, 
og som eksempel kan det nevnes at Swire 
Seabed AS sist vinter plukket opp ca 110 
tonn sølv fra et skipsvrak et sted i Atlanteren.

ROV KONTRA AUV
Bruk av ROV kontra AUV er alltid et tilbak-
evendende tema. AUV-teknologien er i 
stadig utvikling både med hensyn til dybde, 
sensorteknologi og batterikapasitet. 
Kongsberg sin Hugin AUV kan for eksempel 
gå ned til 6000 meter og fly 48 timer i 4 knop. 
Med den nye generasjon survey ROV-er som 
Surveyor og Superior kan man matche både 
effektiviteten og data/bilde-kvaliteten til 
Hugin. I tillegg har disse ROV-ene en nytte-
lastkapasitet som langt overstiger dagens 
AUV-er. Med dette oppnår man en større 
fleksibilitet med hensyn til sensor/kamera-
utrustning og plassering av dette.
En av de største utfordringene ved bruk av 
ROV på dypt vann er de store drakreftene 
i kabelen. En annen utfordring er å finne 
frem til en kabel med tilstrekkelig kraft og 
signaloverføringskapasitet, samt høy nok 
styrke til å bære sin egen vekt i tillegg til 
våt vekt av ROV/TMS. I samarbeid med en 
kabelprodusent har Kystdesign kommet 

fram til en kabel som gjør operasjon på 6000 
meter mulig. Stor hastighet på dette dypet er 
likevel en utfordring på grunn av drakreftene i 
kabelen, spesielt på surveyoppdrag der man 
ønsker størst mulig hastighet.

På grunn av de ulike systemenes fordeler og 
ulemper vil det nok fortsatt være et marked 
for farkoster både med og uten kabel. Et 
eksempel på prosjekt der disse systemene 
utfyller hverandre er Ocean Infinity som 
Swire Seabed er sterkt involvert i. Her er 
det 8stk Hugin AUV-er som hver kommun-
iserer via sin egen USV (Unmanned Surface 
Vehicle) til moderfartøyet. Supporter 6000 
systemet, som Kystdesign leverte til Swire 
Seabed i vår, er også om bord for å utføre 
oppdrag der AUV-ene ikke er egnet.

NYE MARKEDER FOR
 FJERNSTYRT TEKNOLOGI
I oljebransjen utføres i dag største delen av 
alt undervannsarbeid med ROV eller andre 
robotiserte verktøy. I mange andre bransjer 
er det fortsatt bruk av dykkere eller andre 
manuelle operasjonsmetoder som rår. Innen 
akvakultur og skrogvasking er det nå en 
økende interesse for robotiserte operasjoner. 
Kystdesign har i samarbeid med sin svenske 
partner Ocean Robotics levert helelektriske 
spesialfarkoster for både notvasking og 
skrogvasking. Disse farkostene har blitt godt 
mottatt av kundene og vi forventer at dette 
markedet vil vokse seg større i fremtiden.

Vi ser også økende interesse tor å kunne 
styre ulike farkoster via 4G nettet. Kystdesign 
leverte i vår en USV (Unmanned Surface 
Vehicle) til Boston AS. Dette er en farkost 
utviklet for kontrollert utlegging av sand 
på forurenset havbunn, og som blir operert 
via 4G nettet.

Et marked som stadig har behov for ny 
teknologi er selve eksistensgrunnlaget for 
en teknologibedrift som Kystdesign. Det 
er ved å satse på nye smarte løsninger, og 
ha evne til å omsette disse til funksjonelle 
driftssikre produkter, at vi fortsatt kan 
beholde vår posisjon som verdensledende 
innen fjernstyrt teknologi.

Fakta om 
K YSTDESIGN
Daglig leder og eier:
Erik Kold Bakkevig

Antall ansatte: 26 stk

Utvikler og produserer utstyr 
og løsninger for undervanns-
virksomhet med ROV som 
hovedprodukt.

Holder til i nye lokaler på Aksdal 
i Tysvær kommune, like ved 
Haugesund og midt på aksen 
mellom Stavanger og Bergen.

Sjøsetting av Surveyor fra Stril Explorer». Foto: MMT

Stealth Cleaner Notvasker levert til Abyss. Foto: Øyvind Sætre

USV(Unmanned Surface Vehiclle) styrt over 4G nettet. Levert til Boston AS. Foto: Øyvind Sætre

Uttesting av Supporter 6000 i testbasseng før levering til Swire Seabed. 
Pilot er Joakim Slettemeås. Foto: Torbjørn Steinagard
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Nede i oppdrettsmerden, sammen  
med 200 000 laks og med en 
avstand på 2-3 meter fra not- 
veggen, svømmer en ROV for 

å sjekke at noten er hel og uten hull. Det 
spesielle i dette tilfellet, er at ROV-piloten 
ikke bruker joystick-konsollen for å 
detaljstyre ROV-ens bevegelser. I stedet 
er det autopilotfunksjoner som sørger for 
at ROV-en holder riktig avstand og vinkel 
mot noten, samt hastighet og dybde. 
Notarealet, som er på størrelse med en 
fotballbane, inspiseres derfor på en mer 
systematisk og effektiv måte. På den ene 
skjermen vises en 3D-visualisering av 
noten, med ROVens posisjon relativt til 
noten, og hvilke arealer som er inspisert. 
Et datasynbasert hulldeteksjonssystem 
arbeider i bakgrunnen, og varsler piloten 
om notskade. Beskrivelsen over stammer 
fra demonstrasjon av resultatene i prosjektet 
MerdROV, et forskningsprosjekt som ble 
avsluttet i 2015, utført av SINTEF Ocean i 
samarbeid med ROV-produsenten Argus 
Remote Systems AS og flere andre industri-
partnere. SINTEF Ocean har også flere 
andre prosjekter hvor bruk av robotikk og 
autonome systemer for anleggsoperasjoner 
og overvåkning av fiskens tilstand, svarer på 
mange av næringens utfordringer.

VANLIGE UTFORDRINGER
Tradisjonell bruk av undervannsrobotikk, for 
eksempel innen olje og gass, foregår nær 
eller på havbunnen, gjerne på store dyp, 

mens det i havbruk opereres på grunt vann 
og i bølgesonen, som skaper utfordringer ved 
store bølgetilstander. Merdene er bygd opp 
av fleksible konstruksjoner, som deformeres 
av strøm- og bølgekrefter, noe som setter 
spesielle krav til navigasjon og baneplan-
legging. Den store tettheten av fisk reduserer 
ytelsen til hydroakustiske posisjonerings- og 
kommunikasjonssystemer. Dette er utfor-
dringer som vi i SINTEF Ocean har arbeidet 
med å løse, og som er viktig for sikker og 
effektiv bruk av mobile robotplattformer i 
oppdrettsmiljøet. 

ARTIFEX-KONSEPTET 
Eksisterende løsninger innen dagens 
lakseoppdrett er svært avhengig av manuell 
arbeidskraft og mannskap på merdringen. 
Trenden har vært at anleggene flyttes 
lengre til havs, hvor eksisterende teknologi 
og metoder setter begrensinger for sikker 
operasjon, med sine værvindubegrensinger 
og med dårlig regularitet som resultat. 
Gjennom det pågående prosjektet ARTIFEX, 
som SINTEF Ocean utfører i samarbeid med 
bl.a. Maritime Robotics og Argus Remote 
Systems, adresseres disse utfordringene. 
I ARTIFEX skal det utvikles et robotsystem 
bestående av tre farkoster i samspill, hvor en 
USV (Unmanned Surface Vehicle) fungerer 
som moderfarkost og bærer av ROV og 
RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems). 
Prosjektet vil muliggjøre at inspeksjon, 
over og under vann, samt lettere interven-
sjonsoppgaver, kan styres fra et landbasert 

SINTEF Ocean 
har gjennom flere 

forskningsprosjekter 
arbeidet med å 

utvikle robotikk, 
over og under vann, 

for ubemannet 
overvåkning og 

operasjon av 
oppdrettsanlegg.

ROBOTIKK
FOR UBEMANNEDE OPPDRETTSANLEGG

kontrollsenter uten bemanning på lokali-
teten. De tre farkostene som utgjør ARTIFEX-
konseptet, begynner i dag, hver for seg, å bli 
etablert teknologi. Forskningsutfordringene 
ligger derfor i å koble de fysiske systemene 
sammen, samt utvikling av et semi-
autonomt kontrollsystemer som sørger for 
samspill mellom farkostene og havbrukskon-
struksjonene. Det arbeides nå med å utvikle 
de ulike delteknologiene, før det hele skal 
integreres i en fullskala prototype, som skal 
testes på oppdrettsanlegg neste år. 

CAGEREPORTER
Oppdrettsnæringen har mange utfordringer 
knyttet til manglende nøyaktighet og kontroll 
innen oppdrettssituasjonen. De største 
oppdrettslokalitetene produserer 15 000 
tonn laks, gjerne fordelt på 15 merder. Til 
tross for dette har man i dag kun et minimum 
av teknologiske løsninger som kan bistå i å 
bringe fisken gjennom produksjonssyklusen 
i sjøen, og innen flere områder er produk-
sjonsprosessen suboptimal. Nøkkelvariabler 
som eksempelvis fôringstilstand og fôrspill, 
antall fisk, snittvekt og tilvekst, lusetilstand, 
og helsetilstand har man enten mangelfull 

kontroll med, eller at nøyaktigheten og 
detaljnivået i både rom og tid ikke er tilfreds-
stillende. Dette er bakgrunnen for prosjektet 
CageReporter, hvor det skal benyttes 
autonome og trådløse undervannsfarkoster 
(AUV), som bærer av sensorsystemer for 
datafangst for å rapportere løpende om 
fiskens og produksjonsmiljøets status. 
Det vil benyttes en AUV i hver merd, som 
vil være resident (undervannsdocking), for 
24/7 overvåkning. Gjennom prosjektet skal 
det utvikles autonom funksjonalitet, og 
lavkostnadsteknologi for merdnavigasjon, 
undervannskommunikasjon og kamera- og 
datasynsystemer. Ett av hovedmålene for 
prosjektet er at AUV-en skal være bioin-
teraktiv, det vil si at den skal oppsøke og 
operere sammen med fisken, og innhente 
informasjon om fiskens adferd for blant 
annet å kunne gi informasjon om helse-
tilstand og fôringsadferd. SINTEF Ocean 
utfører prosjektet i samarbeid med bl.a. 
Water Linked AS og Sealab AS. Prosjektet 
ble satt i gang sommeren 2017 og skal 
ferdigstilles i 2019 med demonstrasjon i 
fullskala oppdrettsmerd.

Bruk av flygende droner for inspeksjon av 
oppdrettsanlegg. Foto: Eirik Svendsen, 
SINTEF Ocean

Illustrasjon av prosjektene ARTIFEX og CageReporter. 
Foto: Andreas M. Lien, SINTEF Ocean

Bruk av undervanns og høykvalitets 
kamerasystemer for overvåkning av fisk. 
Foto: Sealab AS

Tekst: Per Rundtop
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SPIN-OFF  
BLE GRÜNDER-
BEDRIFT

– Det er så klart urettferdig at det er slik. Det er 
en alt for stor risiko å starte opp på egenhånd 
når en risikerer å ikke få lønn på et halvt år. I 
tillegg har man gjerne hus, barn og regninger 
å betale.
Han ser ikke bort i fra at det hadde vært langt 
flere gründere i Norge dersom den private 
risikoen ikke hadde vært så stor. 

BANEBRYTENDE PRODUKT
Radiobølger fungerer ikke under vann, og 
det gjør at man ikke kan benytte seg av 
vanlig teknologi som GPS, Wi-Fi eller annen 
kommunikasjon. Selv om løsninger for akustisk 
posisjonering og kommunikasjon under vann 
har eksistert lenge, har ikke løsningene hatt 
nytte av den voldsomme teknologiutviklingen 
som har preget lignende teknologi til bruk på 
land.
- Det er definitivt et banebrytende produkt. Vi 
lager løsninger som muliggjør bruk av akustikk 
i tøffe undervannsmiljøer hvor dette tidligere 
har vært utopi. Typiske eksempler er innen 
fiskeoppdrett og i havner, forteller Trøite.

Water Linked løsninger tilbys både som moduler 
til selskaper som vil integrere posisjonerings-
funksjonalitet i deres undervannsutstyr, men 
også som separate produkter.

NEDGANG I OLJEN
Utfordringene møtte selskapet like etter 
startfasen. Produktene var i hovedsak rettet 
mot serviceselskaper innenfor subsea, olje og 
gass, og flere av disse fikk det tøft som følge av 
nedgangen i sektoren i 2014. Dette tvang Water 

Linked til å endre fokuset fra olje og offshore, 
mot annen industri som oppdrett, skipsfart, 
havnedrift, kaianlegg, samt mindre og billigere 
ROV-er.
– Andre lignende produkter koster fra hundre 
tusener til flere millioner kroner, mens vi har 
kunnet tilby produkter som er bedre og mindre, 
og med priser helt ned i titusenkronerklassen. 

Selv om selskapet fortsatt er ungt, nærmer 
Trøite seg å ha en god og solid bedrift som 
vokser seg større i markedet. Framtidsutsiktene 
tør han ikke å svare på, men trådløse sensorer, 
kommunikasjon, og flere akustiske navigasjons-
produkter er innenfor planene.
– Vi har ennå ikke lansert noe, men alt avhenger 
av kapital, og så får vi se hva som skjer, sier en 
tilbakelent Torgeir Trøite. 

GPS-systemet inneholder 
alt du trenger for å komme 
i gang med Water Linked 
moduler for robust 
undervanns posisjonering.

Det som i 2013 startet 
som en spin-off fra 

konsulentfirmaet Embida, 
utviklet seg til å bli en 

gründerbedrift som 
beveget seg fra nedgang i 
oljenæringen til suksess i 

oppdrett og skipsfart.  

Tekst: Kjersti Andreassen

Akustisk posisjonerings- og kommu-
nikasjonsteknologi under vann, er 
det Water Linkeds banebrytende 
produkter går ut på. 

– Det hele startet med at vi så at det var 
mulig å gjøre ting både bedre og billigere 
enn løsningene som fantes på markedet, 
og at det derfor var et stort forbedrings-
potensial, forteller gründer og CTO i Water 
Linked, Torgeir Trøite.
Han har aldri titulert seg med ordet «gründer»,  
men heller en person som utvikler teknologi, 
og i tillegg skaper industri og arbeidsplasser.

– Hjertet mitt banker for teknologi, og det 
finnes så mange forskjellige fagfelt innenfor 
dette, sier han. 

EN KAMP FOR LIVET
Men å være gründer i Norge i dag er lettere 
sagt enn gjort. Trøite mener en finansiell 
støtte i ryggen er alfa og omega i et slikt yrke.
– Jeg vil si det er en kamp for livet, humrer 
industriskaperen, og legger til at entre-
prenørskap er mer tilpasset dem som 
har fast jobb. Å starte opp en bedrift på 
egenhånd, uten noen form for sikkerhet som 
pensjon eller sykepenger, er en stor risiko. 

Datakortet, Master-D1, beregner posisjonen til en 
lokaliseringsenhet i forhold til mottakerens posisjon 

med APS100-teknologien, samt global posisjon 
ved bruk av GPS og IMU.

Water Linkeds nye teknologi 
vil åpne flere muligheter, 
inkludert undervanns GPS-
systemet, og i fremtiden trådløs 
undervannskommunikasjon.

Med nøyaktig undervannsposisjon og 
navigasjonsdisplayer, kan ROV-basert 
inspeksjon, leting, søk og redning, 
og andre applikasjoner bli 
revolusjonert.
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INNOVA TAR 
UNDERVANNSTEKNOLOGI   

TIL NYE HØYDER
I et tøffere marked med lavere aktivitet, er det viktig å tenke ut av boksen og se nye muligheter. 

Innova brukte kompetansen sin innen utvikling av fjernstyrt undervannsteknologi og robotikk til å 
hjelpe Statnett med å montere flymarkører på høyspentlinjer. 

Tekst: Åge Jevnaker, Innova Foto: Innova, Statnett

UTFORDRINGEN
Nye krav fra Luftfartstilsynet medfører at 
flere høyspentlinjer må merkes med flymar-
kører for å øke sikkerheten for flytrafikken. 
Statnett som drifter store deler av strøm-
nettet ble derfor pålagt å merke flere av sine 
linjer. Totalt skal om lag 1000 flymarkører 
monteres innen en relativt kort tidsfrist, noe 
som gjorde at Statnett gikk ut i markedet og 
spurte etter konseptforslag til en robotisert 
metode for montering.

STATNETT SATTE FØLGENDE
 KRAV TIL KONSEPTFORSLAGENE:

• Festemetode for flymarkørene skulle
  bestå av bolter.

• Endringer av flymarkører skulle reduseres 
 til et minimum da disse allerede var testet 
 og kvalifisert.

• Roboten skulle håndteres ved hjelp
  av helikopter.

For ingeniørene hos Innova ble dette sett 
på som en spennende utfordring, og en 

flott mulighet til å sikre Innova sin aktivitet 
utenfor olje og gass der aktiviteten har 
vært nedadgående de siste årene. Dette 
utviklingsarbeidet bygger på Statnetts 
FoU-målsetning, 20-20-20. Det vil si 20 % 
økt sikkerhet, 20 % reduksjon av kostnad og 
20 % redusert operasjonstid.

LØSNING
Innova sitt forslag ble en gravitasjonsbasert 
mekanisme for å klemme sammen de to 
flymarkørhalvdelene, samt 4 servomotorer 

 Test av prototype i Statnetts testanlegg. Foto: Statnett
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for å trekke til de 4 boltene. Systemet er helt 
autonomt og styres av endebrytere som 
trigger selve operasjonen.  

De to flymarkørhalvdelene holdes på plass 
i hver sin vogn, som er direkte koplet til 
robotens hengslede «vinger». Et to-part 
løfteskrev er festet til vingene slik at disse 
holdes oppe, og dermed markørene adskilt, 
så lenge roboten henger i løftestroppen. Så 
snart roboten er landet i riktig posisjon på line, 
avlastes løftestroppene ved at helikopteret 
senker løftekroken. Vingene vil da senkes til 
nedre posisjon samtidig som de presser de 
to markørhalvelene sammen rundt linen. 

Endebrytere benyttes for å detektere landing 
på line og at markørene er klemt sammen. 
Kontrollsystemet iverksetter da selve monte-
ringen, dvs. 4 servomotorer som trekker til 
de 4 boltene. Standard tiltrekningsmoment 
er satt til 80Nm, men justerbart i området 
60-90Nm. Alle operasjoner logges i systemet 
slik at hver markør-installasjon dokumen-
teres i separat loggfil.

På robotens overside er det plassert et 
grønt og rødt signallys som kommuniserer 
systemets status direkte til helikopterpilot. 
Selve monteringen tar mindre enn ett 
minutt, og blir av helikopterpilotene omtalt 
som en relativt enkel operasjon. Hittil har 

den største utfordringen for piloten vært å 
lande markørene på riktig posisjon basert på 
GPS-koordinater. Et nytt verktøy er for tiden 
under utvikling for å forenkle posisjoneringen 
samt etablere en visuell referanse på line.

PROSJEKTGJENNOMFØRING
Innova valgte å løse denne oppgaven ved å 
dele opp utviklingen i flere faser:

- Konseptutvikling.
- Detaljengineering.
- Bygging og testing av prototype.
- Teknologikvalifisering.
- Fabrikasjon av 3 stk. roboter.

Etter ferdigstilling av de ulike fasene ble det 
utført en grundig gjennomgang før neste 
steg ble iverksatt. Dermed fikk vi redusert 
både teknisk og økonomisk risiko for begge 
parter. Slik vi ser det, har dette vært en av 
de viktigste årsakene til suksess i denne 
utviklingen. Gjennom hele prosessen har 
Statnett vært en aktiv deltaker og jobbet 
som en partner med fokus på framdrift og 
løsninger; dette har også vært en viktig 
suksessfaktor. 

Å bygge en fullskala prototype var svært 
verdifullt, da konseptet kunne testes 
grundig for å høste erfaringer før de endelige 
robotene ble satt i produksjon. I utviklings-
prosjekter opplever vi ofte at man dropper 
prototype-fasen, for eksempel ved at den 
første leveransen går direkte fra prototype 
til leveranseprodukt.  Dette medfører ofte 
høy økonomisk og teknisk risiko både for 
leverandør og sluttkunde.

Det må også nevnes fordelen med å komme 
tidlig i inngrep med leverandørene av flymar-
kørene; kroatiske Dalekovod og Mosdorfer 
fra Østerrike. En stor del av utviklings-
arbeidet har vært knyttet til engineering av 
grensesnittet mellom robot og flymarkør. 
Da flymarkørene allerede var ferdig utviklet 
og kvalifisert i Statnettsystemet, satte 
dette en del begrensninger i utførelsen av 
grensesnittet. Kort oppsummert betyr det at 
grensesnitt mellom markør og toppline skulle 
forbli uendret, og at bolter skulle benyttes for 
montering. Etter en del møtevirksomhet og 
utallige forsendelser av 3D-filer mellom alle 
involverte, kom vi frem til et felles, utvendig 
grensesnitt for de to markørtypene. Under 
utførelsen av grensesnittet er det i tillegg 
tatt høyde for grensesnitt mot en fremtidig 
robot for å fjerne markørene når det skulle 
bli nødvendig.

Som tidligere nevnt har Statnett opptrådt 
som svært løsningsorienterte i dette 
utviklingsprosjektet. Krav til nødvendig 
dokumentasjon har vært på et fornuftig 
nivå, og det har vært den tekniske løsningen 
og operasjon av verktøyet som har hatt 
hovedfokus. 

TESTING
Fra signering av kontrakt til testing av den 
første prototypen gikk det kun 6 måneder. 
Foran et publikum representert av alle 
involverte selskaper fikk vi demonstrert 
vellykkede monteringer av begge typer 
markører på både horisontal og 30° line 
på testrigg i verksted. Senere fikk vi testet 
roboten i sitt rette element i Statnetts 
testanlegg i Kristiansand. Denne testen ble 
gjennomført som en fullskala installasjon på 
reell toppline ved bruk av helikopter. 

I løpet av testingen av prototypen ble det 
gjort flere funn og elementer med forbe-
dringspotensial som ble brukt som erfarings-
grunnlag under sluttføringen av designet.
De 3 første robotene for operasjon ble bygget 
i løpet av våren 2017, og har gjennomgått 
grundig testing for å kvalifisere systemet 
for bruk i Statnett sine anlegg. 

I tillegg til testing i testanlegget i Kristiansand, 
har roboten også blitt benyttet for montere 
10 flymarkører på en linje som går mellom 
Åna-Sira og Kjelland. 

Robotene er foreløpig ikke testet på 
spenningsatt linje, eller såkalt AUS, arbeid 
under spenning. Dette vil bli testet på et 
senere tidspunkt. Å kunne installere flymar-
kører på en spenningsatt linje vil kunne 
spare Statnett for store kostnader. I tillegg 
vil planlegging av disse jobbene forenkles 
da en ikke trenger å ta høyde for utkopling 
av linjene.

Det er planlagt å sette de tre robotene i full 
virksomhet fra og med neste sesong, dvs. 
mars til september.

Flymarkørrobot 

SAMMENKLEMMING 
AV FLYMARKØR 

VED AVLASTNING 
AV STROPPER:
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Bedriftsmedlem kr. 5 000,– (inkluderer inntil 10 medlemmer)

Personlig medlem kr. 500,– 

Offentlig instans kr. 1 250,– 

Studentmedlem kr. 125,–  Priser er inkl.mva.

FFU arbeider for å:

• 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 i dag

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.

Hvem kan bli medlem?

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

Utstillinger og konferanser

FFU er faglig representert ved undervanns-
teknologiske 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.
 

Utredninger

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.

TYPE MEDLEMSKAP

WWW.FFU.NO

FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI

Ønsker du å bli medlem i FFU? 

Kontakt oss på mail: post@ffu.no
eller finn mer informasjon på vår nettside www.ffu.no

COX KOMMUNIKASJONSBYRÅ

COX.NO

Vi skaper relevans, engasjement 
og effekt i egne medier!



NEDERLAND     NORGE      STORBRITANNIA      MEXICO      BRASIL      SINGAPORE 

www.deepoceangroup.com

Operational excellence subsea
Det er 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 fra planleggings arbeid til offshore operasjoner i 
Nordsjøen, Brasil, Mexico, Vest-Afrika og Asia. 


