
50 år 

under 

vann

Arnfinn Nergaard

…og 150 år siden HMS Challenger



150 år siden:

“It was a gloriously vibrant ecosystem 

teeming with a variety and multitude of  

life on a scale we could scarcely imagine 

from our landlocked perspective” 

…men likevel er bare 10 % av 

havrommet kartlagt I 2019.

Norsk subsea-industri har de siste 50 år

okkupert et lite hjørne av det store 

havrommet og skapt et norsk

industrieventyr.
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50 år +

Akers mek. Verksted  1967

Ocean Viking leveres i mars

Drillship (ex Thorshøvdi) i 

november

Begge utstyres med 

dykkesystem for borestøtte



Hvorfor norsk undervannsteknologihistorie? 

• Over 50 prosent av norsk olje- og gassproduksjon 

kommer fra subseabrønner

• Undervannsteknologi er blitt en stor industriaktivitet 

og en betydelig eksportnæring

• Undervannsteknologi er nøkkelen til nye 

havnæringer

• Undervannsteknologi er spennende



Bokprosjekt i sluttfasen

• Professor Arnfinn Nergaard og seniorforsker Kristin 

Øye Gjerde har jobbet med prosjektet siden august 

2016

• Målet har vært å skrive en bok som er lett 

tilgjengelig for folk flest – og spennende nok til å gi 

nye generasjoner inspirasjon til å tenke på havets 

fremtidige utfordringer og muligheter 

• Boken utgis på norsk og engelsk i mai 2019 



SURF

SPS







1983: Nordøst Frigg  

Første norske fjernstyrte felt

Teknisk suksess. Tragisk dykkerulykke

1984: SKULD kvalifiserte ss fjernstyring (20 km)

1988: Øst Frigg : «Impossible is not a french word»

Norske myndigheter var sterke pådrivere for norske 

initiativer innen ny teknologi

Elf  og Shell var verdensledende og viktige 

lokomotiver for å utvikle norsk 

undervannsteknologi



29 januar

2019













Havbunnsfabrikken = SS prosess – fire hovedelementer

Subsea pumping

Shell Draugen 1993

Statoil Lufeng 1997

Framo

Framo

Subsea separasjon og -

prosessering 

Hydro Troll Pilot 2000

Statoil Tordis 2007

ABB

FMC Technologies

Subsea injeksjon av 

råvann Statoil Tyrihans 2013 Aker Solutions

Subsea 

gasskompresjon

Statoil Åsgard 2016

Statoil Gullfaks 2016 

Aker Solutions

One Subsea(Framo)





• Bergen: GCE Subsea for drift og 

vedlikehold + engineering

• Superklyngen Subsea Valley i sørøst

• Stavanger Jæren: Klynge med mangfold

• Haugesund: Fokus på ss operasjoner

• Petromaritim blå klynge på Sunnmøre

• «Kristiansund – god på bunn»

• Trondheim – best på forskning og 

utdanning









FFU - Antall påmeldte og antall utstillere korrelert med oljepris

Kilde: FFU/dn/Finn Sandberg

Godt

Seminar!



https://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html

PANELDEBATT

1 Manglende kartlegging

2 Nye næringer

3 Bærekraft og fotavtrykk

4 Med FFU inn i fremtiden



Paneldebatt: Havroms-økonomien: hva er framtidas    

subsea-teknologi og hvor vil den bringe oss? 

• Ingrid Schjølberg 

Professor / Vice dean

Research and innovation Director NTNU Havrom

• Stian Ødegaard 

Project Manager for Unmanned Installations in the 

Projects Business Unit AkerBP. 

• Steffan Lindsø

Director of emerging technology Oceaneering.



Fakta om håbrann

Latinsk navn: Lamna nasus

Andre navn: Makrellhai, Blue dog

Familie: Håbrannfamilien (Lamnidae)

Maks størrelse: 3 meter og 150-200 kg

Leveområde: I Nord-Atlanteren og 

Middelhavet på 200-700 meters dyp

Føde: Makrell og sild

Særtrekk: Konisk snute og 

torpedoformet kropp

Deep Ocean filmet utrydningstruet Håbrann på Skarv høsten 2018

PANELDEBATT


