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Förord 

Anledningen till att jag valde att skriva mitt examensarbete om just offshore är att det 

är en bransch som inte har behandlats särskilt mycket i sjökaptensprogrammet. Jag 

blev intresserad av ämnet då jag gjorde min tredje praktik ombord AHTS Balder 

Viking och sedan dess har jag försökt att lära mig så mycket som möjligt om offshore. 

Mina förväntningar på examensarbetet var att jag skulle få en ytterligare inblick i 

branschen, förståelse för hur parterna agerar och en viss indikation på hur framtiden 

kan komma att se ut för servicefartyg i Nordsjön. 

Under arbetets gång har jag fått en närmare kontakt med branschen, en djupare 

bakgrundsförståelse för området Nordsjön, utvecklat min egen förmåga att utforma 

och genomföra intervjuer samt att dra slutsatser ifrån dessa. 

Jag vill särskilt tacka Johan Rafstedt på Transatlantic, som introducerade mig för 

branschen och i arbetet även varit behjälplig med att svara på mina frågor. Jag vill 

även tacka Peter Larsson på GVA, Arild Remö på Havila Shipping, Svein Leon Aure 

och Karl- Johan Bakken på Farstad Shipping samt Ole A. W. Fosse och Arne Rustad 

på R. S. Platou Offshore för att ha svarat på mina frågor och varit behjälpliga under 

arbetets gång. 

Sist men inte minst vill jag även tacka min handledare Göran Johansson för sitt 

engagemang och sin vilja att hjälpa mig i rapportprocessen. 
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Abstract 

This is a degree project about market planning in the offshore segment with focus on 

future demand and access of service tonnage in the North Sea. A description of the 

trade with its different functions, operations, units and ships opens the report to 

further lead in to a market analysis. The analysis has its focus on the market and the 

activity in the North Sea, but because of the fact that North Sea is a part of a global 

market, the situation in the rest of the world has been dealt with as well. 

Central problems in the report have above all been how the future is expected to be 

for service tonnage in the North Sea, and also how the oil price affects the activity. 

Other problems that were the basis of the issue was what kind of demand there is for  

tonnage and functions and if there is any risk of to many service vessels in the market 

and if, where and for what type. 

Trough interviews with relevant actors in the business most of the primary 

information have been collected, and the result from the interviews has been put 

together and are the foundation for the market analysis and the result of the report. 

The conclusion is that the activity is expected to increase in the North Sea the 

following years as a consequence of the number of new drill- and production units 

that will reach the market. This leads to an increased demand of service vessels in the 

North Sea and globally. 

Most of the interviewees think that there will be an increased activity in the North Sea 

and that this activity is dependent of the oil price and the reserves globally and in the 

North Sea. Oil price is everything in the offshore business, everything can be derived 

back to the oil price. Most of the interviewees says that oil price leads the market in 

the short run as well as in the long run, above all the activity is dependent of the oil 

price and with that the demand. The activity influence the need of service tonnage in 

the North Sea and globally. 

A risk is that too many service vessels will reach the market, above all the midsize 

AHTS. Increased demand is expected for construction vessels, vessels able to operate 

in deeper waterdepths and service vessels that can operate in ice.  
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Sammanfattning 

Arbetet är en marknadsanalys av offshorebranschen med fokus på framtida 

efterfrågan och utbud av servicetonnage i Nordsjön. En beskrivning av branschen med 

dess olika funktioner, processer, enheter och fartyg inleder arbetet för att sedan leda in 

på en marknadsanalys. Analysen har fokus på marknaden och aktiviteten i Nordsjön 

men då Nordsjön är en del av en global marknad har även situationen i övriga världen 

behandlats.  

Frågor som varit centrala i arbetet har framförallt varit hur framtiden förväntas se ut 

för servicetonnage i Nordsjön, men även hur oljepriset påverkar aktiviteten. Andra 

frågor som låg till grund för frågeställningen var vilket tonnage och vilka funktioner 

som efterfrågas samt om, och i så fall vart, risken finns för överetablering av 

servicefartyg. 

Genom intervjuer med relevanta aktörer inom branschen har mycket av den primära 

informationen insamlats, där resultatet från intervjuerna har sammanställts och ligger 

till grund för marknadsanalysen och rapportens resultat.  

Rapportens slutsats är att aktiviteten väntas öka i Nordsjön de närmaste åren till följd 

av att antalet nya borr- och produktionsenheter kommer att nå marknaden. Detta leder 

till ett ökat behov av servicefartyg i Nordsjön och även globalt. 

Flertalet av de intervjuade aktörerna tror att det kommer att bli en ökad aktivitet i 

Nordsjön men att denna aktivitet är beroende på det aktuella oljepriset och reserverna 

globalt och i Nordsjön. Oljepriset betyder allt i offshorebranschen, allt kan härledas 

tillbaka till oljepriset. Många av de intervjuade säger att oljepriset styr marknaden 

totalt på lång sikt. Framförallt är aktiviteten beroende av oljepriset och därmed 

efterfrågan. Aktiviteten påverkar behovet av serviceverksamhet i Nordsjön och 

globalt. Oljepriset styr branschen på lång såväl som kort sikt. 

En riskfaktor är överetablering av visst servicetonnage, framförallt midsize AHTS. 

Ökad efterfrågan förutspås finnas för konstruktionsfartyg, fartyg som kan operera på 

allt djupare vatten och fartyg som kan operera i is.  

 

Göteborg, 2008-12-08 

Malin Abenius 
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Definitioner 

 

AHTS- Anchor Handling Tug Supply 

BHP- Brutto Horse Power 

BOP- Blowout Preventer 

Decommissioning- nedmontering 

DP- Dynamisk Positionering 

DWT- Dead Weight Tonnage 

ERRV- Emergency Response and Rescue Vessel 

FPSO- Floating Production and Storage Offtake vessel 

FRC- Fast Rescue Craft 

Hydrofon- undervattensmikrofon 

IMR- Installation, Maintenance and Repair 

Marknad- en fysisk eller virtuell plats där köpare och säljare möts för handel 

Marknadsanalys- en analys av en befintlig marknad 

Marknadsplan- visar på marknadsmöjligheter 

NOK- Norska kronor 

Nordlig offshore- områden belägna norr om Nordsjön 

Offshore- samlingsnamn för utvinning av olja och gas till sjöss 

Peak oil- tidpunkt då den maximala råoljeproduktionen är uppnådd, varefter 

produktionen kommer att minska tills den hanterbara råoljan tagit slut 

PSV- Platform Supply Vessel 

ROV- Remote Operated Vehicle 

Servicefartyg- det tonnage som har till uppgift att serva riggar och plattformar, t ex 

PSV och AHTS  

SMA- Swedish Maritime Administration 

TLP- Tension Leg Platform 

USD- Amerikanska dollar
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1. Inledning 

 

Det här är ett examensarbete skrivet inom ramen för såväl Sjökaptens- som Sjöfart 

och Logistikprogrammet. Arbetet är framförallt en ekonomi- och marknads- 

planeringsrapport med fokus på offshorenäringen. 

Det som rapporten i huvudsak kommer att behandla är hur framtiden på Nordsjön 

förväntas se ut för servicefartyg, det vill säga plattform supply, PSV och 

ankarhantering, AHTS, mm. För att kunna skapa en överskådlig bild av näringen 

finns det i rapporten en bakgrundsförklaring till dagens verksamhet med dess tonnage, 

aktörer och processer. 

Rapporten beskriver inledningsvis historiken om Nordsjöns offshore, för att sedan 

beskriva dagsläget och översiktligt beskriva de aktörer och funktioner som finns i 

branschen. De inledande kapitlen ligger till grund för de intervjuer som sedan 

resultatet är baserat på.  

En marknadsanalys har gjorts vilken är baserad på de intervjuer som ligger till grund 

för rapportens resultat. Marknadsanalysens funktion är att beskriva såväl den globala 

offshoremarknaden som den i Nordsjön. Här kommer olika faktorer att beskrivas som 

tillsammans påverkar den framtida situationen i Nordsjön och övriga världen.  

1.1 Bakgrund 

I över 40 år har det utvunnits olja och gas ur Nordsjöns massiva reserver, men med 

dagens ökade efterfrågan på energi och insikten om att vissa av reserverna snart 

kommer att vara förbrukade, kommer en viss omstrukturering behöva ske i Nordsjön 

och dess omnejd. 

Runt om i världen exploateras nu områden som tidigare varit ekonomiskt olönsamma 

att bruka, på grund av klimat, stora vattendjup etc. Oljepriset har under de senaste 

åren stigit så pass mycket att det lönar sig att utvinna olja även på de platser som 

kräver avsevärt mycket mer investeringar än till tidigare fyndigheter.  

Det intressanta inom ämnet är att framtiden kan visa sig vara mycket oviss och 

mycket av de investeringar och innovationer som görs i branschen beror på oljepriset. 

Denna viktiga aspekt av marknaden har under senare tid visat sig vara mycket 

variabel, men analytiker hävdar att en kraftig stegring av oljepriset är att vänta i 

framtiden. (Evans 2008) 

Ämnet är också intressant ur ytterligare synvinklar, framförallt är det intressant ur 

sjömansperspektivet då detta arbete förhoppningsvis kommer resultera i en indikation 

av vart arbetsmarknaden inom offshore kommer att ha sin tyngdpunkt.  
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1.2 Problemformulering 

När en viss omstrukturering av aktiviteten på Nordsjön genomförs kommer det 

antagligen medföra att marknaden för många inblandade kommer att ändras. Då är det 

intressant att veta hur aktörer på marknaden funderar kring ämnet och om de redan 

idag arbetar för att kunna arbeta på nya villkor. Hypotesen om en omstrukturering har 

sin grund i att reserverna i Nordsjön blir allt färre och nya enheter kan komma att 

behövas för att exploatera och producera det som är kvar i området. Tekniska 

innovationer kan även bli nödvändiga då oljebolagen vill få en allt högre 

utvinningsgrad ur sina redan existerande fält. 

Frågeställningen är baserad på vilka investeringar det då kan komma att röra sig om, 

vilket sorts tonnage som kommer att vara aktuellt och om eventuella 

sammanslagningar kan vara aktuella för att klara större ekonomiska prövningar och 

investeringar. Här kommer en indikation finnas på om det kommer att vara aktuellt 

med sammanslagningar för att klara eventuella större investeringar för anpassning av 

nya marknader, som till exempel Barents Hav såväl som arktiska och ryska områden.  

En viktig aspekt är oljepriset, kortfattat så är hela branschen beroende av oljepriset. 

De investeringar som görs av såväl oljebolag som rederier och andra aktörer beror till 

stor del på det rådande och förväntade oljepriset. Till exempel kan det nämnas att när 

oljepriset började att stiga år 2004 blev det helt plötsligt aktuellt att investera i nya 

riggar och nytt tonnage. Oljepriset är således kärnan i hela branschen då både 

investeringar och resultat grundar sig i detta. (Platou, 2008) 

Under senare tid har oljepriset visat sig vara mycket ostabilt efter att länge ha legat på 

en stadigt låg nivå. När oljepriset skenade iväg upp till nya rekordnivåer sommaren 

2008 var det få som hade räknat med det prisras som följde. I november 2008 hade 

prisnivån fallit med hela 63 procent från sommarens toppnotering. Med bakgrund av 

detta ser man att marknaden är oerhört komplex och svår att förutse. (DN/TDN finans 

20/11- 2008) 

En annan del av den nuvarande marknaden är finansiering till de många investeringar 

som gjorts. Hösten 2008 kantades inte enbart av ett lågt oljepris utan även en 

finanskris som försvårade den finansiering som vissa av aktörerna behövde för att 

klara av sina projekt. Till följd av detta förutspås ett ökat uppköpande av mindre 

aktörer.  

Ett orosmoment har under senare tid varit det faktum att antalet nybyggda 

servicefartyg och antalet servicefartyg i beställning har ökat markant under de senaste 

åren, vilket gör att risken för överetablering av vissa fartygstyper är stor. En 

överetablering kan leda till att utbudet av servicefartyg är större än efterfrågan vilket 

har till följd att raterna pressas nedåt och vissa av investeringarna i nytt tonnage kan 

då bli olönsamma.  

En minskad efterfrågan på tonnage på grund av ett lågt oljepris och inställda projekt 

kan även detta komma att bli en risk. 

En viktig del är även alternativa marknader och den globala situationen, detta 

eftersom offshoremarknaden ofta fungerar som en global marknad. 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ge en övergripande beskrivning av offshorebranschen, 

med fokus på Nordsjön, samt göra en marknadsanalys, sammanställa och dra 

slutsatser om hur framtiden förväntas se ut i offshorebranschen, med fokus på 

servicefartyg i Nordsjön. 

Aspekter, som oljepris, tonnage, sammanslagningar samt framtida och nuvarande 

investeringar skall analyseras och sammanställas i ett resultat. 

1.4 Avgränsningar  

Då området offshore är en bred verksamhet har en avgränsning gjorts för att endast 

beröra dagens aktivitet i Nordsjön samt de eventuella områden som ska eller redan 

idag exploateras i dess omnejd. Viss uppmärksamhet har riktats mot den globala 

marknaden för att se hur den totala marknaden ser ut och vilket behov som finns där.  

Utvalda aktörer verksamma i offshoresegmentet har intervjuats för att ge relevant och 

färsk information för rapportens resultat. En spridning av dessa aktörer har varit av 

stor vikt för att kunna skåda marknaden ur olika perspektiv 

Viss uppmärksamhet har ägnats framtiden som sträcker sig mer än 10 år fram i tiden, 

men för att vara relevant för arbetsmarknadsfrågan i en snar framtid så har framtiden 

mest behandlats inom ett 10 årsperspektiv. 

Fokus i arbetet ligger på oljeutvinningen och oljebranschen, men gas har många 

gånger behandlats i arbetet då detta är en nisch som även den behöver stor tillgång på 

serviceverksamhet.  

Arbetet är framförallt av en ekonomiskt inriktad karaktär med fokus på 

marknadsplanering, men för att kunna beskriva vissa processer och funktioner har 

dock viss teknik beskrivits, men det är inte dessa aspekter som rapporten kommer att 

grundas på. 

De beskrivningar, som presenterar och förklarar de intervjuade aktörernas verksamhet 

är baserade på uppgifter givna från varje intervjuat företag. Denna beskrivning har 

inte behandlat mer än vad som var nödvändigt för att läsaren skulle kunna få en 

aktuell bild av aktörens verksamhet och då även kunna förstå den intervjuades svar 

och bakgrunden till dessa. Arbetets omfattning har gjort det omöjligt att kunna studera 

varje intervjuat företag på djupet. 

Tonvikten har lagts på serviceverksamheten hos de intervjuade företagen och hur 

denna nisch påverkas av förändringarna i Nordsjön, men en viss del har även tagit upp 

riggarnas aktivitet och utförande. 
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2 Metod 

 

Olika metoder har använts under arbetet med rapporten. I början av arbetet har 

framförallt sekundärinformation inhämtas, vilken senare låg till grund för 

inhämtandet av den viktiga primärinformationen. Data har som primärinformation 

inhämtats genom ett antal intervjuer med aktörer från branschen. 

2.1 Insamlande av sekundärinformation 

Genom att i ett tidigt stadium börja samla in sekundärinformation om dagsläget och 

framtidsvisioner av branschen, lades grunden för rapporten. Här var sökningen bred 

då artiklar och reportage om ämnet granskades och intressant information valdes ut. 

Läroböcker inom området marknadsplanering/ marknadsstrategier användes och 

litteratursökningen blev allt mer fokuserad på relevanta källor. Detta för att finna 

sekundärinformation av intresse. (Höst et al. 2006) 

Internet har använts för datainsamling och då främst för att hitta tidningsartiklar om 

ämnet, samt vissa reportage. För insamlandet av denna information har sökmotorer på 

Internet använts. Innehållet i den information som hämtats från Internet har dock 

granskats kritiskt och dess riktighet har bedömts innan informationen har använts i 

rapporten. 

Berörda aktörers hemsidor och nära anknutna sidor till dessa har granskats för att 

kunna bilda en realistisk bild av bolaget i ett första stadium. Till den information som 

har undersökts hör årsredovisningar samt kvartalsrapporter etcetera.  

Litteratursökning i biblioteksdatabaser samt i Chalmers databaser har utförts för att 

hitta tidskrifter och artiklar av vikt för arbetet, samt för att hitta eventuella läroböcker 

som kan vara användbara i rapportskrivandet. Dock har den mesta litteratursökningen 

bestått i att finna relevant information i de branschtidningar och tidskrifter som finns 

att tillgå på Chalmers egna bibliotek. Branschtidningar som har varit relevanta för 

arbetet har varit norska tidskrifter inriktade på offshore, magasin om olja och gas samt 

svenska sjöfartstidningar. Övriga tidningar som varit av vikt för insamlandet av 

sekundärinformation har varit dagstidningar och nättidningar.  

I slutskedet av arbetet användes information i pappersform utgivna av intervjuade 

aktörer, vilket gav information om branschen och om de intervjuade företagen. 

2.2 Insamlande av primärinformation 

Insamlandet av sekundärinformationen har legat till grund för fem djupintervjuer av 

berörda aktörer, så kallade primärkällor (Davidsson & Patel 2003). För att få 

tillräckligt med information för att kunna få fram ett resultat gjordes bedömningen att 

cirka fem intervjuer var att föredra, med aktörer som representerar olika delar av 

branschen.  

Frågorna som ställdes var av samma typ för alla intervjuerna, men detaljerna skilde 

sig lite åt för att bättre passa in på varje företag.  



 5 

Intervjuerna planerades till den senare halvan av skrivperioden, detta för att 

insamlandet och nedskrivandet av sekundärinformationen skulle hinnas göras klar 

innan intervjuerna genomfördes. De intervjuer som genomfördes gjordes på plats hos 

varje företag där två företag är belägna i Västsverige, två i Ålesundsregionen och ett i 

Oslo.  

2.3 Källornas riktighet 

Vid insamlandet av data var det av stor vikt att kritiskt granska vilken information 

som var riktig och inte vilseledande eller rent av falsk. Speciellt viktigt är det, vid 

datainsamling från Internet, att vara uppmärksam på de olika sidornas validitet.  

Sidor som har använts i arbetet har framförallt hämtats från diverse tidningsartiklar, 

rederiers hemsidor och andra aktuella aktörers hemsidor. Detta för att finna ny och 

uppdaterad information om dess verksamhet. 

Mycket information har även inhämtats från läroböcker och branschtidningar, vilket 

är källor med god validitet.  

Källorna har valts med ett kritiskt omdöme för att all information skall vara riktig och 

för att vara vetenskapligt användbara. (Nyberg, R. 2000) 

2.4 Intervju 

Ett mål med arbetet var att genomföra ett antal intervjuer med några av aktörerna 

inom branschen, för att kunna göra detta krävdes noggrann förberedelse och ett bra 

tillvägagångssätt.  

Steg ett var att kontakta utvalda företag via telefon för att se om det finns något 

intresse för att deltaga i en intervju, om intresse fanns så kom huvuddelen av frågorna 

att utformas i förväg för att sedan i god tid skickas till berörd person. Detta för att ge 

ett seriöst intryck och för att vederbörande skulle ha god tid på sig att förbereda sina 

svar. 

När det sedan blev tid för själva intervjun kom den att hållas på plats hos målet för 

intervjun, och en öppet riktad intervjumetod kom att tillämpas. I samband med 

intervjun fanns det, förutom de förutbestämda frågeställningarna, även utrymme för 

diskussioner och följdfrågor kring ämnet.  

Intervjuerna styrdes av en intervjuguide med frågor, där intervjun till stor del 

behandlade de områden som intervjupersonen var mest benägen att berätta om. Denna 

typ av intervju bör bandas för att den öppna karaktären på intervjun kan göra att man 

kan få information inom helt andra områden än man hade tänkt sig från början. (Höst 

et al. 2006) 

Planen med intervjuerna var att de, efter samtycke, skulle bandas. Detta för att kunna 

få med all information från samtalet och kunna referera till intervjun. Då detta visade 

sig vara ett problem fick denna metod frångås och endast anteckningar kom att 

avspegla samtalen. 

Nackdelarna med att banda en intervju är att personen som intervjuas inte alltid 
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känner sig bekväm i samtalet vilket kan leda till att mindre information yppas, medan 

fördelarna är att man får med all information. Däremot är fördelarna med att endast 

anteckna att intervjun kan vara lite öppnare medan nackdelen är att det kan vara svårt 

att få med all information och att en del av intervjuarens energi går åt till att skriva 

istället för att lyssna. 

Intervjuerna kom att hållas inom två timmar, detta för att informationen skulle vara 

tillräckligt omfattande och att antecknandet och efterarbetet inte skulle bli allt för 

tidsödande. Platsen för intervjuerna lades till de kontor där företagen har sin 

verksamhet, det vill säga i Göteborgsregionen och Norge.  

Ett av de svåraste momenten i arbetet har varit att komma i kontakt med rätt personer 

att intervjua samt att få till en intervju då det passar alla inblandade parter. 

Efter intervjun har det antecknade materialet skrivits som en text i diskussionsform 

underställd frågeställningen. För att vara säker på att denna information var riktig har 

resultatvalidering skett via återkoppling till de intervjuade personerna. (Höst et al. 

2006) 

2.5 Intervjuer och beskrivning av företag 

För att kunna få tillgång till ny och relevant information för rapportens slutsats har en 

handfull aktörer inom branschen intervjuats angående deras marknadsplanering för 

Nordsjön och dess alternativa marknader. Frågor har ställts för att få fram ett underlag 

som skall ligga till grund för en slutsats. Frågorna har kretsat runt behovet av 

servicetonnage i Nordsjön och dess alternativa marknader. 

Frågor med tillhörande svar återfinns i rapportens bilagor, där också en beskrivning 

av varje intervjuat företag återfinns i berörd bilaga. I varje bilaga har företagets 

storlek och tonnage beskrivits samt dess strategier och visioner. Beskrivningen av 

varje företag är kortfattad för att ge läsaren en bakgrund till bolagets position och 

omfattning samt intressen. Denna beskrivning har till uppgift att ge en bild av 

företaget samt att visa bakgrunden till de svar som företaget givit på de frågor som 

intervjuerna var baserade på. 
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3. Introduktion av offshorebranschen    

 

För att få en förståelse för de benämningar och argument som kommer att användas i 

rapporten är det nödvändigt med en bred bakgrundsbild till texten, detta för att alla 

skall kunna nyttja rapporten på ett tillfredsställande sätt även om läsarens tidigare 

kunskap i offshore är begränsad.  

Rapporten kommer inledningsvis att beskriva historiken kring utvinningen i Nordsjön 

samt hur situationen ser ut idag. Därefter kommer viktiga funktioner att beskrivas för 

att ge en bild av dagens och framtidens behov av serviceverksamhet. För att se en 

indikation på hur framtidens behov kan tänkas se ut har några av branschens aktörer 

intervjuats, och dessa intervjuer ligger till grund för rapportens resultat. Frågor och 

svar samt beskrivning av varje intervjuat företag återfinns i rapportens bilagor. 

3.1 Oljeutvinningens start på Nordsjön 

Sökandet efter olja i Nordsjön påbörjades efter att man hade hittat olje- och gas 

fyndigheter i europeiska länder gränsande till havet, såsom Holland och 

Storbritannien i början av 1960- talet. Dessa fyndigheter var oftast inte särskilt stora 

och tron på att det skulle finnas massiva reserver under havsbotten var inte stor.  

Mindre gasfyndigheter hittades utanför Hollands kust redan 1959, men det skulle 

dröja fram till 1965 innan man hittade kolväten i Nordsjön, då utanför den brittiska 

kusten. Även om kolväten hittades 1965 så dröjde det fram tills 1967 innan någon olja 

kunde transporteras till land. 

Det fanns flera anledningar till att det dröjde innan prospekteringen efter olja startade 

på allvar, för det första så var det fortfarande inte bestämt hur Nordsjön geografiskt 

skulle delas upp mellan de omgivande länderna, gränsen för ett lands territoriella 

rättigheter sträckte sig då till tre miles utanför land. En annan anledning var att det 

krävdes högt utvecklad teknologi för att kunna utvinna olja på djupare vatten och 

speciellt svårt var det att lyckas i det ofta hårda klimat som Nordsjön har.  

Huvudanledningen var dock att det fortfarande var för dyrt att leta efter olja i 

Nordsjön, den ansträngning som behövde göras var allt för kostsam jämfört med 

storleken på de fyndigheter man räknade med att hitta. (Dukes Wood oil museum 

2008) 

Det gasfält som hittades redan 1959 i Groningen utanför Holland var starten på det 

sökande som senare skulle leda fram till att nya fyndigheter hittades. Genom att följa 

havsbottnens sanddyner västerut fann geologerna nya stora reserver med gas i 

Nordsjöns södra del. Det största gasfältet i området är Leman som upptäcktes 1966 

som en följd av geologiska sökningar med avstamp i Groningen.  

Norges första oljefält, Ekofisk, hittades 1969 och hade sin produktionsstart 1972. 

Fältet är även ett av Norges största och mest betydelsefulla fält. 1970 fann man på den 

Brittiska sidan en fyndighet som skulle visa sig innehålla över 500 billioner liter olja i 

ett fält som kom att kalls Forties. (Dunning et al. 2002) 
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3.2 Oljekris 

Under efterkrigstiden hade länderna i Europa kunnat återuppbyggas och utvecklas i 

snabb takt mycket tack vare oljan som både var lättillgänglig och billig. 

Högkonjunktur rådde efter andra världskrigets avslutande och fram till oljekrisen på 

1970-talet. Under högkonjunkturen såg industrierna oljan som en naturlig och ofta 

fundamental del av produktionen. (Swahn, J-Ö. et al. 1989) 

När oljepriset steg med flera hundra procent som ett resultat av oktoberkriget 1973, 

blev det lönsamt att utvinna olja i andra mer svårtillgängliga områden, som 

exempelvis Nordsjön.  

Anledningen till den höga prisuppgången och starten på den lågkonjunktur som kom 

att vara under 1970- talet var Egyptens och Syriens anfall på Israel den 6 oktober 

1973. För att indirekt tvinga Israel och de länder som stod bakom Israel, till exempel 

USA, till reträtt beslutade OPEC- länderna att höja oljepriset med 5 procent per 

månad och samtidigt strypa tillgången på olja. Detta ledde till en långvarig energikris 

i framförallt de västliga delarna av Europa. Sammanlagt steg priset på olja med cirka 

300 procent vilket skapade allvarliga betalningsbalansproblem i icke 

oljeproducerande länder. (Swahn, J-Ö. et al. 1989) 

Resultatet av krisen blev således att länder som själva inte producerade olja försökte 

minska sitt oljeberoende genom att använda sig av alternativa energikällor, som 

exempelvis kärnkraft. En annan effekt var att man på allvar satte igång att leta efter 

nya olje- och gasfyndigheter som alternativ till den olja som producerades av OPEC 

länderna.  

En andra oljekris inträffade 1978-1980 som en följd av OPEC:s begränsningar i 

oljeproduktionen, även denna gång sköt oljepriset i höjden, vilket ytterligare 

stimulerade i sökandet efter olja i non- OPEC områden. (Swahn, J-Ö. et al. 1989) 

När då oljekrisen kom 1973 hade de första stegen till oljeutvinning ur Nordsjön redan 

tagits, men det var i spåren av den krisen som produktionen och investeringarna kom 

igång på allvar. Speciellt tydligt kan man se detta för de rederier som nu såg en chans 

att etablera sig i offshoresegmentet som hittills mest hade varit en marknad för 

amerikanska rederier. 

Under slutet av 1960- talet kom Storbritanniens varv in som nya producenter av 

supplyfartyg och på 1970- talet hade den norska idén utvecklats på vad som var en bra 

och passande design för supplyfartyg verksamma på Nordsjön.  

Amerikanska rederier blev under slutet av 1970- talet helt utkonkurrerade av 

europeiska rederier som med sina moderna fartyg helt kom att dominera marknaden. 

Det största antalet av dessa modernare supplyfartyg var byggda i Norge, som ledde 

utvecklingen inom supplybranschen. Nästa utmaning för européerna var att utveckla 

nya tekniker för att kunna utvinna olja ur de större djup som finns i och runt 

Nordsjön. (Gibson 2007) 

Konsten att utvinna olja från källor belägna under vatten utvecklades redan i slutet av 

1800-talet i USA, men är en långt mer kostsam process än tillvägagångssättet vid 

utvinning av olja på land, onshore. Första gången man lyckades borra offshore, utan 
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sikte av land, var i Mexikanska Gulfen 1947. Som nämnts tidigare så har tekniken 

hela tiden förbättrats för att kunna utvinna olja och gas på mer säkra och effektiva 

sätt. (Natural Gas 2008) 

Ett exempel på hur framgångsrikt tekniken för utvinning har utvecklats är oljefältet 

Ekofisk där man från början hade förhoppningen att utvinningsgraden skulle vara 28 

procent, men med de kalkylerna skulle fältet sedan länge ha varit nedlagt.  

Istället är nu fältet i behov av upprustning och nya beräkningar visar att fältet kan vara 

produktivt ända fram till 2050 med rätt utvinningsteknik. För att en sådan kalkyl skall 

bli verklighet så måste det, enligt oljebolaget ConocoPhillips, investeras ca 100 

miljarder norska kronor i projektet.(Ottesen, S. 3/2008) 

3.3 Inledning till marknadsanalys av Nordsjön 

Arbetet är till stor del en marknadsanalys, vilket behandlas inledande i detta kapitel 

och mer utförligt i kapitel 6. 

Av de största fälten och de som varit enklast att utvinna i Nordsjön har alla redan 

hittats och produktionstoppen är redan förbi. Generellt i Nordsjön så har produktionen 

gått ned sedan början av 2000- talet, och nu väntar en lägre produktion av olja och 

snart även gas i området. 

Ytterligare undersökningar kommer att fortsätta att genomföras för att finna fler, men 

mindre reserver, under havsbottnen. Det som drivit på detta har varit det höga 

oljepriset som under en lång period har legat på en hög och stabil nivå, men ett 

orosmoln för investerare är att oljepriset är högst opålitligt, vilket man har fått erfara 

tidigare i historien. (Dunning et al. 2002) 

Under hösten 2008 visade sig oljepriset återigen högst opålitligt och föll med över 50 

procent, och hur detta påverkar prospekteringen och verksamheten i Nordsjön, vet vi 

ännu inte. Sommaren 2008 var oljepriset uppe i hela 147 USD/ fat, vilket är en 

toppnotering. Prisraset som följde under hösten resulterade i en bottennotering på 

under 50 USD/ fat, vilket gett effekter på OPEC:s produktion. För att återigen pressa 

upp oljepriset har några av världens största oljeexportörer dragit åt kranarna. 

Framförallt är det Saudiarabien som enligt uppgift minskat sin produktion med 900 

000 fat per dag på några månader. (Göteborgs-Posten 4/11- 2008) 

För att kunna exploatera och undersöka samt vara så effektiv som möjligt vid 

operationerna satsas mycket pengar på högteknologi, ett område länderna runt 

Nordsjön har kommit att bli experter på att utveckla. Innovationerna är oftast dyra 

men drivs på av ett högt och stabilt oljepris. (Dunning et al. 2002) 

Siffror från norsk offshore visar på ett produktionsfall på nära 30 procent under de 

senaste sju åren. År 2000 var produktionen uppe på 3,1 miljoner fat per dag i Norge, 

medan det talet sjönk till 2,2 miljoner fat i början av 2008. (Ottesen, S.1/2008) 

Oljedirektoratet i Norge antar att produktionen under de närmaste åren framförallt 

kommer att komma från de fält som redan är i produktion, fält som kommer att 

byggas ut och även från projekt för ökad utvinning. Nedgången i produktionen 

förväntas att ligga på ca 6 procent per år. 
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Något som kompenserar de dalande produktionssiffrorna för olja är att produktionen 

för naturgas har ökat. Oljedirektoratet förutspår att naturgasproduktionen kommer att 

gå förbi oljeproduktionen senast år 2014. (Ottesen, S. 1/2008) 

Mycket i offshorebranschen bygger idag på ett högt oljepris. Som exempel kan 

nämnas den rekordhöga efterfrågan på nytt tonnage. De stora oljesällskapen investerar 

idag mycket pengar på att finna nya oljereserver och enligt Skips Revyen 3/2008 

kommer detta att vara en fortsatt bra ekonomisk investering då det inte är troligt att 

oljepriset kommer att sjunka på sikt. 

Anledningen att efterfrågan på tonnage har varit så stor hör också det ihop med 

oljepriset, då det har pressat raterna i höjden under de senaste åren. Den ökade 

prospekteringen efter olja medför även att antalet borriggar kommer att öka kraftigt, 

vilket leder till ökat behov av service i form av olika sorters supplyfartyg. Även andra 

offshoreaktiviteter än just prospektering är på uppgående, rörläggningsverksamheten 

samt undervattenskonstruktionsarbeten har ökat. Dock kommer det framförallt att 

vara marknaderna utanför Nordsjön som kommer att växa. (Skips Revyen 3/2008) 

Exempel på nya områden i närheten av Nordsjön är det ryska oljefältet Prirazlomnoye 

samt gasfältet Shtokman som är belägna norr om Murmansk, upptäckta på 1980-talet, 

men först nu under utveckling. Kravet för att börja utvinna olja och gas ur dessa fält 

var ett oljepris över 100 USD/ barrel vilket redan har infriats. Shtokmanfältets första 

etapp är beräknad att tas i drift år 2013-2014 och kommer att utvecklas av ryska 

Gazprom (51 %), franska Total (25 %) samt norska StatoilHydro (24 %). 

Beräkningar visar att ca 87,5 % av Rysslands reserver är belägna i arktisområdet, 

detta utspritt på 22 hydrokarbonfält som till största del ligger offshore. Här är det 

troligt att efterfrågan på högt isklassat tonnage kommer att öka för att kunna serva de 

nya installationer som krävs för en utvinning av de fält som ligger i delvis istäckta 

områden. (Gusseinov, A. 2008) 

Ett antal av aktörerna i oljebranschen har kommit med nya riggar och borrfartyg som 

klarar av det svårare klimatet i de arktiska områdena, där temperaturen kan gå ned till 

– 50 grader Celsius. Exempel på nybyggen som kommer att levereras inom några år 

är Stena Drillings borrfartyg Stena Drillmax Ice (leverans 2011) och GVA:s 

borrfartyg GVA100DS som har kapacitet att operera i temperaturer ned till – 30 

grader Celsius. (Gusseinov, A. 2008) 
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3.4 Nuvarande fält och nyfunna reserver 

De fält i och omkring Nordsjön som idag är operativa har oftast många år på nacken 

då merparten av Nordsjöns största källor upptäcktes redan på 1970- talet (GVA 2008). 

Under denna period startade utvecklingen och utvinningen av giganter som 

exempelvis Brentfältet och Forties, båda belägna i den brittiska sektorn. För stora 

fyndigheter som dessa, de har vardera rymt cirka 500 biljoner liter olja, har det varit 

ekonomiskt möjligt att bygga fasta installationer för att möjliggöra produktion och 

lagring av oljan. (Dunning et al. 2002) 

I dagsläget finns det inga nya fyndigheter av samma volym som de fält som 

upptäcktes på 1970- talet, istället är det reserver innehållande betydligt mindre 

kvantiteter som exploateras av mobila enheter. Det kommer ständigt nya rapporter om 

nyfunna fyndigheter bestående av olja såväl som av gas. Dessvärre är flertalet av 

dessa reserver relativt små och kostnaderna för att utvinna dem höga.  

Nordsjön har nu upplevt sin maximala produktionsnivå av olja, peak oil, vilken 

inträffade redan år 2001. Däremot är det fortfarande en bit kvar tills Nordsjön når en 

maximal produktion av gas. (GVA 2008, Market overview)  

 

3.5 Aktörer 

I den näring som kallas offshore finns många olika aktörer, det är en bransch som 

sysselsätter ett stort antal personer och företag. Då utvinningen till havs, offshore, är 

långt mer komplicerad än utvinning på land, onshore, krävs det också en betydligt 

större verksamhet för att kunna utvinna, producera och frakta oljan eller gasen. För att 

få en överblick av några av huvudaktörerna kommer vissa delar av marknaden och 

dess processer att beskrivas. Näringen med dess behov och omfattning beskrivs här 

kortfattat för att i nedanstående kapitel beskrivas allt utförligare.  

De som först är involverade i processen, förutom oljebolag, är geologer, och efter den 

inledande fasen av geologiska och seismiska undersökningar påbörjas provborrningar 

och tester för produktion. I dessa inledande faser finns det behov av fartyg som kan 

genomföra oljeprospektering och seismiska undersökningar, borrfartyg eller 

borriggar, konstruktions- och transportfartyg samt fartyg som kan transportera 

utrustning och förnödenheter till enheterna. Förutom detta så behövs det fartyg som 

kan transportera råolja, servicefartyg som till exempel AHTS och PSV, moderfartyg 

för undervattensuppdrag och standbyfartyg. Dessa fartygstyper och konstellationer 

beskrivs mer utförligt nedan (kapitel 4 och 5). (Svensk Sjöfarts Tidning 2007) 

På Nordsjön kan marknaden för servicefartyg variera kraftigt, där högsäsong råder 

under sommarhalvåret, eftersom det är då som det mesta av allt underhåll och 

utbyggnadsarbete pågår.  

För stora delar av servicetonnaget tillämpas en så kallad spotmarknad. Fartygen hyrs 

då in för kortare uppdrag där det är tillgången och efterfrågan på tonnaget som styr 

dagshyran. Denna hyra kan variera kraftigt från dag till dag. Hyran påverkas inte bara 

av marknadsläget i Nordsjön utan hör även ihop med marknadsläget i Mexikanska 

gulfen och vid andra offshorefält i världen. (Svensk Sjöfarts Tidning 2007) 
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Allt tonnage agerar dock inte på spotmarknaden, det är exempelvis vanligt för 

supplyfartyg att gå i långtidskontrakt för ett oljebolag. Det bör även nämnas att det är 

nästan uteslutande i Nordsjön som det finns en spotmarknad för dessa fartygstyper. 

Några av de aktörer som finns på Nordsjön är framförallt de oljebolag som initierar 

processen. Av de oljebolag som är mest framstående på Nordsjön finns BP som är den 

största investeraren och störst produktionsmässigt i Nordsjön. (BP 2008) Ett annat 

oljebolag som är framstående är norska StatoilHydro som är ledande operatör i den 

norska sektorn av Nordsjön (GVA 2008, Market overview). Oljebolagen äger eller hyr 

enheter med varierande funktion, exempelvis borriggar, produktionsriggar eller fasta 

installationer. 

Andra aktörer är de många rederier som erbjuder oljebolagen tjänster i form av olika 

sorters fartygsverksamhet. Denna serviceverksamhet kan vara allt från 

konstruktionsarbete till bogsering. Några av dessa aktörer har intervjuats i rapporten 

och återfinns i rapportens bilagor. 

Det finns även en stor verksamhet runt själva kärnverksamheten, varvid 

konstruktörer, montörer, underleverantörer, analytiker, finansiärer och mäklare är 

några av dessa. I denna rapport finns bland annat en konstruktör och en mäklarfirma 

intervjuade. 
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4. Utvinning av olja och gas  

 

För att kunna ge en bakgrund till det behov som finns för servicetonnage i 

borrprocessen och den efterföljande produktionen, med sina olika verksamheter, 

beskrivs nedan processen i stora drag. Även tekniska aspekter behandlas då dessa är 

av stor vikt för själva grundnäringen. 

Processen från att först leta efter troliga reserver och att sedan utveckla dessa samt att 

starta en utvinning ur dessa är en invecklad procedur. Huvuddragen i processen 

beskrivs nedan för att skapa en bild av de resurser och ansträngningar som är 

nödvändiga att genomföra för att kunna lyckas med utvinningen. 

4.1 Ursprung för olja och gas i Nordsjön 

Olja och gas härstammar nästan enbart från döda och förfallna växter och bakterier. 

Den energi som solen gav fick dem att växa och lagra energin. Senare blev denna 

energi omvandlad till användbar energi i form av hydrokarbonsammansättningar, det 

vill säga sammanlänkade väte- och kolatomer.   

Av allt det liv som har existerat på jorden är det en mycket liten del som har 

omvandlats till olja och gas. Vissa kriterier måste uppfyllts för att omvandlingen skall 

kunna ske. Återstoden, av till exempel växterna, måste först bli fångade och bevarade 

i ett sediment för att sedan långsamt begravas allt djupare ner i jorden. Detta inträffar 

vanligtvis i sjöar, sumpmarker eller på havsbottnar med dålig syresättning.  

Anledningen till varför antingen olja, gas eller kol bildas beror på under vilka 

förutsättningar bakterierna och växterna har begravts samt vilken sort som har 

begravts. Till exempel består olja ursprungligen av minimala alger och bakterier som 

levt i eller nära vatten. Kol består av begravda växter från land, exempelvis begravda i 

sump- och träskmarker. Gas kan härstamma från båda områdena. Bilden nedan visar 

en översiktlig bild av processen. 

 

Figur 2: Hur olja, gas och kol bildas. (Dunning et al. 2002) 
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Nordsjöns södra del, samt Irländska Sjön, rymmer gas som bildades för 300 miljoner 

år sedan. Gasen bildades från kol som i sin tur härstammar från de regnskogar som då 

växte där. 

Olja och gas som man idag finner i Nordsjöns mellersta och norra delar, samt väst om 

Shetlandsöarna, härstammar från alger och bakterier som levde i de tropiska hav som 

fanns under Jura- eran för ca 130- 140 miljoner år sedan. (Dunning et al. 2002) 

Olje- och gasfält är områden där hydrokarboner, under sin vandring uppåt, har blivit 

instängda i bergsreservoarer som kan genomträngas av både olja, gas och vatten. 

Bergarter som dessa är vanligtvis porös sandsten eller kalksten. Hydrokarbonerna blir 

här stoppade i sin vandring av en ogenomtränglig materia, exempelvis lera, hård 

sandsten eller salt. Bilden nedan ger en tydlig bild av hur fälten hålls instängda. 

Figur 3: Olja och gas fångas i reserver (Dunning et al. 2002) 

Oftast är inte materian helt ogenomtränglig och en viss del av hydrokarbonerna 

slipper igenom, men oftast fylls det på med ny olja och/ eller gas i samma takt 

underifrån, som tränger sig igenom uppåt. (Dunning et al. 2002) 

Reserverna i Nordsjöns södra del består nästan enbart av gasfyndigheter som 

härstammar från frodiga regnskogar som täckte de flacka landområdena i 

Storbritannien och Nordsjön. Dessa regnskogar är grunden till de kol- och 

gasfyndigheter man idag utvinner i området. 

Sandbanker skapades i området och formade upp till 300 meter tjocka sandstens 

formationer samtidigt som området sjönk nedåt. Vissa av sanddynerna från de mest 

genomträngliga delarna av den så kallade Rotliegend Sandstone Group innehåller 

stora delar av naturgas. Saltlager kom att läggas över sanddynerna för 250 miljoner år 

sedan, vilka fungerar som en försegling av gasen för att förhindra dess vandring 

uppåt. (Dunning et al. 2002) 

Reserverna i Nordsjöns centrala och norra delar är, till skillnad från Nordsjöns södra 

del, bestående av olja såväl som gas. Dessa reserver har sin grund i den sprickdal, 

graben, som numera är igenfylld och sträcker sig från Nordsjöns centrala delar, 
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Central Graben, upp till Brentdeltat. Denna sprickdal och dess bergformation är 285 

miljoner år gammal, och har under åren tryckts ner och fyllts igen av nya 

bergsformationer och sediment. Mycket av oljan och gasen är dock funnen i sandsten 

som är mindre än 200 miljoner år gammalt. Bilden nedan visar hur gamla 

bergsstrukturer, som beskrivits ovan, ser ut i Nordsjön. 

 

Figur 4: Nordsjöbassängen (Dunning et al. 2002) 

Den så kallade Kimmeridge- leran som finns i området för sprickdalen, som man kan 

se i figur 4, är speciellt rik på hydrokarboner. På grund av gynnsamma förhållanden 

bevarades döda plankton i gyttja som sedan långsamt begravdes. Denna gyttja blev 

efter kompression till den så kallade Kimmeridgeleran. Denna lera har varit mogen i 

miljoner år och började först att alstra olja för att senare generera gas. (Dunning et al. 

2002) 

4.2 Prospektera 

Utforskningen av eventuella offshorefyndigheter, bestående av olja eller gas, inleds 

med insamling av seismisk data.  

Speciella fartyg, så kallade seismic fartyg, sänder med hjälp av en tryckluftskanon 

ljudvågor ned mot havsbottnen. Ljudvågorna skjuts ner i underliggande berg och 

gränsskiktet mellan olika bergarter gör att vågorna reflekteras. Det är vibrationerna 

från de vågor som reflekterats som senare registreras i ett mätsystem på ytan. 

Ekot av ljudet fångas upp av hydrofoner som är placerade på kilometerlånga kablar 

som släpas efter fartyget. Det blir en variation på de ekon som registrerats beroende 

på vilken sorts bergart som ljudvågen studsat mot. (Lindahl 2006) 

Med hjälp av den insamlade datan görs kartor som via datorbehandling kan ge 

tredimensionella bilder av bergsmassan under havsbottnen. Dessa kartor är det 

viktigaste verktyget för oljebolagen när de skall bestämma var provborrning efter olja 

eller gas skall ske. I figur 5 finns en bild på en seismisk karta. 
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Figur 5: Seismisk karta (Dunning et al. 2002) 

Det finns även en teknik där man med hjälp av elektromagnetisk strålning kan 

kartlägga ett bergs struktur. 

På grund av den höga kostnad som en provborrning medför, upp till en kvarts miljard 

kronor, är det av stort intresse att kunna utveckla den seismiska tekniken. Detta mot 

en bakrund att det generellt bara är en av tio provborrningar som faktiskt lyckas. 

(Hadenius 2006)             

När all seismisk data är insamlad analyseras denna av oljebolagets geologer. Dessa 

har till uppgift att efter analysering bestämma huruvida det är troligt att en reserv 

finns på undersökt ställe. Om det är troligt att man vid en provborrning skulle finna 

olja eller gas, identifieras en punkt där provborrningen är tänkt att göras. Denna punkt 

är oftast belägen i mitten av det beräknade fältet. (Gibson 2007) 

4.3 Organisera 

Efter att en möjlig reserv har utpekats av oljebolagens geologer så anskaffas en 

prospekteringsrigg eller ett borrfartyg till projektet för att utföra provborrning på 

tilltänkt position. Valet av enhet kan variera mellan riggar som med nedsänkbara ben 

står på bottnen eller semi- submersibla riggar som dels kan förankras med ankare eller 

hålla sin position med ett sofistikerat dynamiskt positioneringssystem, DP, mer 

utförligt beskrivet i kapitel 4.3.2. Alternativt kan även borrfartyg användas. 

Om den undersökta källan är produktiv är det vanligast att borrenheten får fortsätta att 

göra provborrningar i närområdet för att analysera fältets struktur, ju mer komplext 

området är desto mer provborrningar kommer att behöva genomföras. Borrningarna 

fortsätter fram till dess att oljebolaget är tillfredsställt med resultatet och anser sig 

veta exakt vad som finns under havsbottnen.  (Gibson 2007)    

Efter att en källa hittats startar provborrningarna, det är här man använder sig av 

diverse borrenheter. Det finns olika enheter för olika sorters konditioner, där främst 

vattendjup bestämmer vilken sorts enhet som är lämpligt att använda. 
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4.3.1 Jack- up rigg 

Vid borrning på grundare vatten kan med fördel en jack- up rigg användas, den borrar 

på djup mellan 20- 125 meter. Denna installation står på nedsänkbara ben på 

havsbottnen och kan med lätthet flyttas runt mellan olika positioner. För att flytta 

riggen krävs bogsering utförd av exempelvis en AHTS. 

Vid transport är jack- up riggen således en flytande enhet men när den är i position 

och borrar är benen så pass nedsänkta att själva fartygskroppen är upphöjd väl över 

vattenytan för att motverka vertikala och horisontella rörelser. Nackdelen med Jack- 

up riggar är att det är relativt ansträngande att flytta dem samt dess begränsning att 

bara kunna arbeta på djup upp till ca 125 m. (Nergaard, A. 2005) Nedan finns en bild 

av en jack up. 

 

 

Figur 6: Jack- up rigg (Maersk 2008) 

4.3.2 Semi- submersible borrigg 

Den semi- submersibla riggen är den vanligaste typen av borrigg som har fördelen att 

kunna borra i djupare vatten och tuffare omständigheter. Bilden nedan visar en semi- 

submersible verksam i Nordsjön. 

 

Figur 7: Semi- submersible rigg i Nordsjön (GVA 2008) 
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Som kan ses i bilden ovan är riggen en flytande riggtyp som flyter på pontoner och 

hålls kvar i position med hjälp av antingen ett antal ankare, det kan variera mellan 

vanligtvis åtta och tolv ankare eller via Dynamisk Positionering (DP), vilket är ett 

sofistikerat thrustersystem. Mer specificerat är DP ett system som får input av olika 

referenssystem (exempelvis vind, lokala referenssystem, gyro och GPS) och 

analyserar samt kompenserar för den påverkan som omvärlden har på riggen eller 

fartyget. Dock endast kompensation i horisontella planet.  

En semi- submersible rigg är relativt enkel att förflytta och används ofta för att 

provborra, eller för att återuppta ett igensatt borrhål. Riggen består av en övre del och 

en undre del, där den undre delen delvis sänks ner till ballastat tillstånd då riggen är 

på rätt location och gör sig redo att börja borra. Ballastningen genomförs för att få en 

ökad stabilitet och en bättre positionsförankring. (Natural Gas 2008) 

4.3.3 Borrfartyg 

Borrfartyg är fartyg som är designade för att kunna utföra borrning. Ett borrfartyg är 

utrustat med en borrplattform, ett borrtorn och en moonpool, vilket är ett hål som 

möjliggör för borrsträngen att nå ut genom skrovet.  

Ett borrfartyg används ofta för att borra i djupa vatten där förhållanden kan bli svåra 

och använder sig av ett sofistikerat DP- system för att hålla sin position under 

operation. Bilden nedan visar ett borrfartyg. (Natural Gas 2008) 

  

 

Figur 8: Borrfartyg (Deep water 2008) 

 



 19 

4.4 Borrmetod 

För att kunna tränga ner till de källor som utgör reserver av olja eller gas används en 

sofistikerad borrteknik bestående av flera olika moment. Den numera vanligaste 

metoden för att borra offshore är den så kallade Rotary Drilling- processen. Denna 

metod är, som namnet avslöjar, baserad på att rörsektionerna, drill pipe, och då även 

borrkronan roterar. Rotationen uppstår av att ett så kallat ”turntable”, beläget i 

bottenplanet av borrtornet, roterar och överför sitt vridmoment till drill pipe.  

Själva konstruktionen består av ett borrtorn, olika typer har olika höjd, i huvudsak 

tillverkat av rostfritt stål, samt ett komplext system av tillhörande maskiner, pumpar 

och övriga konstruktioner. Diverse rör (pipes) finns lagrade ombord på borrenheten 

och dessa har olika funktion i borrprocessen. Beroende på borrtornets höjd kan 

längden på rör varieras. Ju högre borrtorn man använder, desto längre kan de rör vara 

som fungerar som påbyggnadssektioner till drill pipe. (Science clearified 2008) 

Borrkronan (drill bit) består vanligtvis av metall och formen kan beskrivas som tre i 

hopsatta, taggiga hjul, ibland även med konstgjord diamant längst ut för att underlätta 

borrandet. Det finns olika typer av borrkronor med namn som Steel Tooth Bit, Insert 

Bit och Fishtail PDC Bit. Borrkronan har som uppgift att skrapa och krossa ett hål i de 

berg som man måste igenom för att komma fram till den förmodade källan. (Tanaka 

et al. 2005) I figur 9 syns en borrkrona som borrar sig ner genom berg. 

 

Figur 9: Borrkrona (Dunning et al. 2002) 

För att bergsrester och andra borrester skall kunna avlägsnas ur borrhålet behövs ett 

system som klarar av att forsla bort resterna. Här använder man sig av så kallad 

drilling mud, som är en kemisk vätska, bestående av lera blandat med vatten och 

kemikalier, som förutom att avlägsna borrester även har till uppgift att smörja och 

kyla borrkronan och drill pipe. Drilling muden har även som funktion att kontrollera 

det hydrauliska trycket i hålet, vilket genomförs genom en ändring av dess densitet, 

detta för att motverka och förhindra en kollaps i borrhålet. (Science clearified 2008) 
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Drilling muden drivs ner till borrkronan via den ihåliga drill pipen och ut till borrhålet 

via borrkronan. Väl ute cirkuleras muden upp igen genom utrymmet mellan drill 

pipen och casingen, borrhålet. 

För att mudsystemet skall fungera krävs förvaringstankar och högtryckspumpar 

ombord, detta för att kunna cirkulera drilling muden för ett konstant flöde. När då 

drilling muden återvänder upp från borrhålet, innehållande de borrester som 

borrkronan frigjort, så måste den renas i en så kallad shale shaker, skifferlera 

blandare. Denna blandare separerar vätskan, muden, från borresterna och muden är då 

redo att cirkuleras igen.  

De borrester som separerats ut från muden tas till viss del tillvara på, eftersom dessa 

rester är av stort intresse av de geologer som är involverade i oljeborrningsprocessen. 

Dessa prover medför att geologerna kan se och lära mer om underlaget för att lättare 

kunna få en bild av vad man kan vänta för resultat. (Tanaka et al. 2005) 

För att en produktion av olja eller gas skall vara möjlig, om den funna källan visar sig 

vara produktiv, så bygger man en casing i borrhålet. Denna casing består av längder 

med sammansatta stålrör som stegvis cementeras fast i borrhålet. (Nergaard, A. 2005) 

Hålet fodras med casingrör som då cementeras fast, källan är då redo att tas i bruk när 

kontrollventil, rörledningar och annat material är fastcementerat. Det är 

mellanrummet mellan casingen och borrhålet som fylls med cement, och meningen 

med casing är, förutom att möjliggöra produktion, även att förebygga borrproblem, 

skydda omgivningen samt att förhindra att underjordiska vätskor tränger in eller ut ur 

borrhålet eller flödar upp mot ytan.  

På bottnen, över borrhålets mynning, placeras en drilling template. Denna kopplar 

ihop borrhålet med den fasta eller mobila borrenheten. Förutom drilling template 

finns för mobila enheter även en Blow Out Preventer (BOP) placerad på bottnen, i 

direkt anslutning till borrhålet. (Natural Gas 2008) BOP har som uppgift att begränsa 

inflöde av vätskor, och ett eventuellt utflöde av olja eller gas, ur det borrade hålet.  

Fastsatt på toppen, av den på botten placerade BOP: n, finns en så kallad riser pipe 

(riser) som hålls uppe av ett riser tension system som finns ombord på borrenheten för 

att upprätthålla den vertikala formen av röret. Risern fungerar som en kanal för 

uppåtgående drilling mud, nedåtgående cement samt guide för drill pipen. (Tanaka et 

al. 2005) 

Riser pipe och riser tension system är delar i ett system som kallas marine riser, detta 

system har som princip att vara flexibelt, då det möjliggör operation även då den 

mobila borrenheten påverkas av yttre krafter, såsom vågor och vind. Det är omöjligt 

för mobila enheter att hålla sin position sidled och höjdled under hela borrningen, 

därför behöver systemet vara flexibelt. (Natural Gas 2008) 

Om nu källan visar sig vara produktiv kommer oljeflödet att testas ombord på 

borrenheten. Detta sker genom att man låter olja från källan flöda upp till riggen, för 

att sedan brinna av i riggens fackla. Den utrustning som krävs för detta moment är 

vanligtvis separatorer för att separera olja, gas och vatten, förvaringstankar och 

portabla rörverk. Utrustningen i sin tur är transporterad ut till borrenheten av 

supplyfartyg, då inte all utrustning för att testa oljeflödet finns ombord permanent. 
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När detta moment då är avklarat kan borrhålet övertäckas och borrenhetens jobb är 

avslutat. Borrenheten är nu klar för att gå till en ny location för att borra nya hål. 

I de fall där källan visar sig vara torr cementeras istället borrhålet igen, den översta 

delen av casingen sprängs och plockas upp igen. (Gibson 2007) 

4.5 Produktion av olja och gas 

När allt utforskningsarbete är färdigt och borrningen är klar återstår det för berört 

oljebolag att ansöka om tillstånd för att exploatera källan hos regeringen för det land 

som platsen för fyndigheten tillhör. När detta är klart bestäms det hur källan kommer 

att utvinnas och hur fyndigheten sedan skall transporteras till land. (Gibson 2007) 

Nedanstående bild visar några av de vanligaste produktionstyperna, varav vissa finns 

mer utförligt beskrivna i kapitlet. Dessutom kommer ytterligare produktionsenheter 

att beskrivas, vilka ej finns representerade i nedanstående bild, till dessa hör FPSO 

och subsea- system. De produktionsenheter som visas i figur 10 är representerade i 

Nordsjöns centrala och norra del. Av dessa finns längst till höger en så kallad mono- 

pod plattform, vilken normalt inte brukar vara bemannad. Denna riggtyp återfinns på 

grundare vatten vilket framgår av figur 10.  

Riggtypen jack- up rigg kan, utöver i kapitel 4.3.1 beskrivna borrtypen, verka som 

produktionsrigg. Vid lagring används undervattenslager gjorda av cement. Denna 

produktionstyp har vissa begränsningar i djupled och återfinns därför i grundare 

vatten, se kapitel 4.3.1. (Dunning et al. 2002) 

BT tower behandlas inte i rapporten men dess storlek framgår av figur 10. Fasta 

plattformar såsom steel jacket plattform och concrete gravity plattform behandlas 

utförligare i kapitel 4.5.1, floating production plattform i kapitel 4.5.2 och Tension leg 

plattform i kapitel 4.5.3 och dess utformning och struktur syns i figur 10. Figuren 

visar även hur vattendjupet påverkar valet av produktionsenhet. (Dunning et al. 2002) 

 

Figur 10: Produktionsenheter (Dunning et al. 2002) 
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4.5.1 Fast installation 

Då de största fyndigheterna i Nordsjön hittades runt 1970- talet var det vanligt att man 

byggde en fast plattform för att kunna exploatera den olja som hade hittats. För att en 

fast installation skall löna sig måste källan vara relativt stor, såsom de flesta källor var 

då de flesta av Nordsjöns plattformar byggdes.  

Jacketen, vilket är basen till en steel jacket plattform, är den del som först bogseras ut 

till fältet vid byggnation, när denna sedan är monterad skeppas byggmoduler ut till 

location för att sedan lyftas på plats av heavy- lift pråmar. Från denna plattform kan 

sedan borrarbetet fortsätta för att kunna penetrera källan från olika håll. (Gibson, 

2007) 

Concrete gravity plattformar däremot står på botten av sin egen vikt och har en annan 

undervattenskonstruktion än ovan nämnda jackettypen. Detta kan skådas i figur 10. 

Denna typ utvecklades för att stå för lagring i de oljefält som använde skytteltankers 

för att transportera olja från fältet, men även för att undvika att behöva påla fast 

plattformen i hårda sjöbottnar. Exempel på en concrete gravity plattform är Brent D, 

som väger över 200 000 ton och är designad att lagra över en miljon fat olja. 

Jackettypen är dock mer eftertraktad än concrete gravity typen. (Dunning et al. 2002) 

Fast installation är benämningen på de enheter som står fast förankrade i bottnen eller 

som står stadigt på botten genom sin egenvikt, och dessa plattformar byggs mest på de 

riktigt stora fälten som till exempel tidigare nämnda fälten Ekofisk och Forties. På 

stora fält som dessa kan flera plattformar bilda en grupp av produktionsenheter som 

ofta står i samband med varandra. Utseendet på plattformarna kan variera, men det 

finns de modeller som är mer eller mindre vanliga. (Gibson, 2007)  

Det finns idag omkring 400 fasta installationer i Nordsjön, varav hälften återfinns i 

den brittiska sektorn och runt 100 i den holländska. Norska sektorn har cirka 70 av de 

fasta installationerna, medan cirka 30 finns i den danska. (Svensk Sjöfarts Tidning, 

2007) I figur 10 visas en bild av en fast plattform stående på en jacket och en av 

concrete gravity typ. 

Den fasta installationen är oftast kopplad till ett pipelinesytem som transporterar oljan 

eller gasen till land. Den typ av fast installation som står på havsbottnen med en 

jacket eller av concrete gravity typ har en begränsning i vattendjup.  

Förutom de fasta installationer, så kallade fixed platforms, som står fast förankrade på 

bottnen med jacket och concrete gravity plattforms som står på botten av sin egen 

vikt, finns det även andra sorters produktionsenheter varav några av de vanligaste 

typerna för Nordsjön och övriga världen finns beskrivna nedan. 

4.5.2 Semi- submersible produktionsrigg 

För djupare vatten används ofta en flytande produktionsenhet som även kan flyttas 

mellan olika positioner. Dessa är av typen semi- submersible och typen finns 

utförligare beskriven i kapitel 4.3.2.  

Semi- submersibla riggar kan varieras mellan att vara endast borriggar, endast 

produktionsriggar eller en kombination av både borr och produktion. Borrtypen är 
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utrustad med borrtorn, vilket produktionstypen saknar, och manifolden finns till 

skillnad från flera andra enheter på botten. Borrtypen finns utförligare beskriven i 

kapitel 4.3.2. (GVA 2008, home page) Produktionstypen är utrustad med utrustning 

som tillåter produktion (Natural gas 2008) 

Fördelarna med en kombinerad borr- och produktionsrigg är flera, exempelvis är de 

semi- submersibla riggarna lätta att förflytta och har bättre stabilitet än TLPs och 

FPSOs. Övriga fördelar är att monteringen av riggen kan ske på land eller vid kaj 

istället för till sjöss. (GVA 2008, home page) 

4.5.3 TLP 

Den produktionstyp som används vid mycket djupa vattendjup är ofta en Tension Leg 

Plattform, TLP, vilket är en flytande plattform som genom förtöjningar i bottnen hålls 

i position. Förtöjningarna består av tension legs, spänningsben, eller så kallade 

tendons, senor. Dessa ben är kopplade till ett fundament vilket sitter fast förankrat i 

bottnen med pålar.  

Spänningen i benen kommer sig av den flytkraft som själva plattformen har. Denna 

metod motverkar vertikala rörelser men tillåter viss horisontell rörelse. Själva 

verksamheten för en TLP fungerar ungefär som på en fixed plattform, med dess 

pipelinesystem och processfaciliteter. Om ytterligare borrning skulle behöva 

genomföras kan detta göras från TLPn.  

Plattformens skrov är konstruerat som en flytkropp och har vanligtvis fyra luftfyllda 

pontoner, liknande de pontoner som återfinns på en semi- submersible rigg. Skrovet 

hyser flertalet av de mekaniska system som krävs för plattformsoperation. Till den 

relaterade utustningen hör sjövatten, brandvatten, förvaring av diesel, förvaring av 

olja med låg giftighet och vätskeförvaringssystem. Till den skrovrelaterade 

utrustningen hör ballastsystem och trimsystem, dräneringssystem samt blidgesystem. 

En produktionsriser transporterar den flytande producerade fyndigheten från borrhålet 

upp till den produktionsenhet som finns ombord på TLPn. Pipelinesystemet för TLP 

är detsamma som för fixed plattforms. En kedjeriser av stål kan här användas för att 

koppla samman pipelines från bottnen till TLPn. Oftast är det så att plattformens 

pipeline ansluter till andra system för en fortsatt transport av olja eller gas till land. 

Även här kan olja istället transporteras iland av skytteltankers.  

Borrningen för TLPn startar ofta efter att borrhålstemplaten är installerad. 

Förborrning är normalt utfört innan med hjälp av en mobil borrenhet, där vissa 

borrhål färdigställs i förväg. (Global security, 2008) 

4.5.4 Subsea system 

Subsea system har till uppgift att utvinna och transportera olja eller gas ur borrade 

källor och har inte förmågan att själv borra. 

För mindre fält är det vanligt att använda sig av subsea system, belägna på 

havsbottnen, istället för fasta installationer ovanför varje borrhål. Oljan eller gasen 

utvinns på bottnen och kan därefter ledas till en redan existerande produktions 

plattform. Borrhålet kan borras av en mobil rigg och istället för att bygga en fast 
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produktionsplattform för just den källan kan oljan eller gasen transporteras via en 

undervattenspipeline eller via en riser till en närbelägen produktionsplattform. 

(Natural gas 2008) 

Istället för att leda oljan eller gasen till en fast produktionsenhet kan den även kopplas 

till en flytande produktionsenhet, exempelvis en FPSO. (Dunning et al. 2008) 

Subsea systemet gör det möjligt att endast placera en strategiskt placerad 

produktionsplattform som kan serva flertalet källor över ett någorlunda stort område. 

Dessa system är vanliga att använda på djup över 2000 meter. (Natural gas 2008) 

4.5.5 FPSO 

När en källa tas i produktion kan man välja mellan att låta bygga en fast installation, 

som beskrivits ovan, eller välja att använda sig av en mobil produktionsenhet, denna 

kan vara en så kallad floating production storage and offtake unit, FPSO. En FPSO är 

ett produktionsfartyg som tar emot råolja från djupvattenkällor och lagrar oljan i 

tankar ombord till dess att oljan kan bli lossad till en skytteltanker, vilket sker 

regelbundet, och därefter skeppad till land.  

Förutom FPSOs finns det flytande lagringsenheter, floating storge and offtake 

enheter, FSO, som saknar produktionsutrustning. En FSO har, liksom en FPSO, 

formen av ett fartyg och används i samma områden som en FPSO för att serva de 

områden där man utvecklar utvinningen av olja och gas. En FSO används ofta som 

lagringsenhet för olja som producerats på plattformar som ligger avlägset och långt 

från infrastruktur och inte har någon koppling till pipelinesystem. (Global security 

2008) 

Ett produktionsfartyg ligger förtöjt för ankar, alternativt med DP, och kan förflyttas 

om så önskas. Denna typ av produktionsanläggning kan med fördel användas på mer 

svåråtkomliga platser och för källor som är av mindre kvantitet. Fartyget har som 

funktion att separera olja, gas och vatten. 

Produktionsskeppet lämnar inte platsen för att lossa, utan istället lossas oljan till 

tankfartyg som går med oljan in till land. Gasen som separerats förs ofta genom 

pipelinesystem till land. (Global security 2008) 

 

Figur 11: FPSO och skytteltanker (Dunning et al, 2002) 
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4.6 Hantering av olja och gas 

En FPSO har som beskrivits ovan den goda möjligheten att lagra olja ombord. Om 

istället en annan produktionsenhet används, som till exempel en rigg utan 

lagringsmöjligheter, måste denna vara i förbindelse med en lagringsenhet inom ett 

rimligt avstånd. Lämpligt avstånd kan här vara 2,5 km. För att kunna transportera 

oljan till land behövs även här skytteltankers som kommer ut och lastar oljan från 

lagringsenheten för vidare transport till land. (Offshore- technology, 2008) 

För att kunna transportera oljan från produktionsenheten till land finns det två olika 

sätt. Det första är att bygga ett pipelinesystem som är kopplat till olika 

produktionsenheter och sedan draget in till land. Det andra är att låta skytteltankers 

komma och lasta olja ute på location, för att sedan transportera oljan till land. 

Pipelinesystemet användes i början främst i mexikanska och arabiska gulfen, där 

avstånden till land var korta. Skytteltanksystemet var mer utbrett i Nordsjön där 

avstånden till land är relativt långa. (Gibson, 2007) 

För gas används pipelinesystem för transporten till land, men det forskas mycket på 

hur man kan bygga terminaler offshore som kan komprimera gasen för fortsatt 

transport med gastankers till land. Nästa stora utmaning är FLNG, Floating Liquefied 

Natural Gas terminalanläggning. På detta forskas det otroligt mycket, detta för att 

kunna möjliggöra en omvandling av naturgas till flytande form offshore. Anledningen 

av behovet är att det på många ställen är omöjligt att dra pipelines från naturgaskällan 

till land. Eftersom naturgasen komprimeras 1/600 när den blir till flytande form så 

finns ett behov av lasta naturgas i flytande form, LNG, och då en anläggning för att 

komprimera gasen. (GVA 2008) 
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5 Fartygstyperna i offshore 

Offshorebranschen omfattar ett brett spektrum av olika specialfartyg. För att kunna 

förstå marknaden, och den inbördes samverkan som finns mellan enheterna, beskrivs i 

kapitlet kortfattat några av de mest framträdande typerna. 

5.1 Seismic Ships 

Den fartygstyp, som rymmer den utrustning som krävs för att kunna samla in seismisk 

data, benämns seismic- fartyg, dess funktion finns beskriven ovan i kapitel 4.2. 

Fartygen som används är byggda för ändamålet och är mycket sofistikerade, de 

bogserar under operation ca tio kablar som kan vara upp till 11 kilometer långa, som 

registrerar seismiska reflekterade ljudvågor. Detta syns i figur 12, som visar ett 

seismiskt fartyg under operation. 

För att förhindra att andra fartyg kör in i kablarna används mindre fartyg, vilka har 

som uppgift att varna ankommande fartyg. Mindre fartyg används även för att förse 

seismic- fartyget med till exempel proviant och bunker, detta för att minska behovet 

av kajvistelser. (Gibson, 2007) 

 

Figur 12: Seismiskt fartyg (Dunning et al, 2002) 

 

5.2 PSV 

Ett fartyg som är specialdesignat för att transportera förnödenheter till och från 

offshoreinstallationer kallas för Platform Supply Vessel, PSV, och används till största 

del för att serva produktionsfält. I figur 13 framgår hur ett PSV- fartyg kan se ut. 

En PSV transporterar individuella artiklar, vilket mestadels består av containrar på 

däck men däckslasten kan exempelvis vara rör. Förutom lastningsbar däcksyta hyser 

en PSV segregerade tankar och kan lasta flera olika produkter, som metanol, brine, 

mud, vatten och olja. Dessa skilda system har individuella pumpar och slangar för 

lossning. 
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Förutom ovan beskrivna laster kan en PSV även hysa torrbulkslaster som cement, 

barite och bentonite. Dessa laster lossas med hjälp av komprimerad luft då 

konventionella pumpar inte kan tillämpas på denna typ av last. 

En PSV är designad för att bära stora kvantiteter med last, ha överlägsen 

bränsleeffektivitet och god sjöhållning. (Global security 2008) Nedan syns ett av 

Havila Shippings PSV- fartyg, Havila Princess, under gång. 

 

Figur 13: PSV Havila Princess (Havila 2008, Homepage) 

5.3 AHTS 

Det finns två typer av ankarhanterare varav den ena är en Anchor Handling Tug, 

AHT, och den andra typen som främst behandlas i arbetet är en så kallad Anchor 

Handling Tug Supply, AHTS.  

En AHTS har till arbetsuppgift att flytta ankare, bogsera mobila enheter samt att 

kunna verka som en PSV. För att kunna flytta ankare är en AHTS utrustad med 

vinsch där kapaciteten på vinschen och fartygets maskinstyrka är avgörande för 

operationen. I figur 14 finns en av Farstad Shippings AHTS fartyg representerat. 

(Global security 2008) 

 

Figur 14: Far Sapphire (Farstad homepage, 2008) 
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5.4 Övriga fartygstyper 

Förutom ovan nämnda fartygstyper omfattar offshorebranschen ett flertal typer och 

variationer av fartyg där ett urval kortfattat beskrivs i detta kapitel. 

Pipelaying vessels, rörläggande fartyg finns då behovet för pipelines uppkommit då 

man vill transportera olja och gas från källan till en produktionsenhet och från 

produktionsenheten till land. Alternativt kan oljan ledas via pipelines till en boj där en 

skytteltanker kan lasta oljan. Rörsektionerna svetsas ofta ihop ombord på det 

rörläggande fartyget varefter röret läggs på botten i samma takt som nya sektioner 

svetsas på. (Global security 2008) 

Vid offshore installationer återfinns så kallade standby- fartyg, dessa går även under 

benämningen Emergency Response Rescue Vessels, ERRV. Dessa har till uppgift att 

dygnet runt vara redo att exempelvis undsätta och rädda personer från en plattform 

som faller i vattnet. En sådan räddning utförs normalt via en Fast Rescue Craft, FRC. 

Besättningen ombord en ERRV är specialutbildad för att kunna hantera personer som 

hamnat i vattnet eller på annat sätt farit illa vid exempelvis en olycka ombord på en 

rigg.  

Förutom att rädda personer fungerar även en ERRV som en varnande enhet som 

uppmärksammar fartyg som ligger i risk för kollision med installationen. (ERRVA 

2008)  

Efter en olycka på en rigg, Piper Alpha, kom år 1991 den första rekommendationen 

ut, gällande standby- fartyg. Reglerna skärptes och de gamla fisketrålare som tidigare 

hade tjänstgjort som standby- fartyg hade inte stor chans att klara av de nya, hårdare 

kraven. De krav som de nya reglerna omfattade var bland annat att fartygen skulle ha 

två drivkraftskällor, utökat utrymme av behandlingsrum ombord samt bättre tränad 

besättning. (Gibson, 2007) 

Dykfartyg är en annan typ av specialfartyg som hyser dykare och utrustning relaterad 

till dykoperationer. Problemet med dykaktiviteten är den risk det innebär för dykaren 

att arbeta under vatten exempelvis hypotermi och drunkning. Arbetsuppgifterna är 

ofta att svetsa, skära, hantera material, rengörning och andra uppgifter med 

motordrivna verktyg.  

För att förebygga risken med att ha dykare som arbetar under vatten har det blivit 

vanligt att använda sig av en Remotley Operated underwater Vehicle, ROV. Detta är 

en obemannad undervattensrobot som kontrolleras av en operatör via en lång kabel, 

från servicefartyget. En ROV kan utrustas med kamera och ljus vilket medför att 

operationer som tidigare utfördes av dykare nu kan utföras via en undervattensrobot 

och därigenom minska riskerna med operationen, samt att man får en möjlighet att 

utföra undervattensarbeten på allt djupare vatten. (Global security 2008) 

Skytteltankers, även kallade bojlastare eller på engelska shuttle tankers, är många 

gånger en viktig del i produktionen av olja. Dessa tankfartyg har till uppgift att lasta 

råolja från en produktionsenhet offshore för att sedan transportera och lossa oljan i 

land. (Offshore- technology 2008) 
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Ytterligare en typ av fartyg som används i offshorebranschen är så kallade heavy 

transport vessels, vilka med fördel kan utföra dry tow, torrbogsering, av offshore 

installationer, exempelvis semi- submersibla riggar enligt figur 15. Denna typ av 

transport är relativt dyr men tillåter en snabb transport. 

 

Figur 15: GVAs rigg Thunder Horse under dry tow (GVA 2008) 
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6. Marknadsanalys 

Fokus i arbetet och för frågorna till de intervjuer som ligger till grund för rapportens 

resultat, ligger på marknadsanalys och marknadsplanering. Därför har marknadens 

samband med oljepris och finanskris varit viktiga för att se hur marknaden ser ut idag 

och förväntas se ut inom den närmaste framtiden. En inledning till marknadsanalys av 

Nordsjön återfinns i kapitel 3.3.  

Historiskt sett så har Mexikanska gulfen och Nordsjön varit de mest framträdande 

områdena där man utvunnit olja och gas offshore. Under senare tid har även andra 

marknader vuxit fram och blivit betydelsefulla för den globala offshoremarknaden. 

Västafrika, Brasilien, Australien, Fjärran Östern och Indien är några av de nyare 

marknaderna där behovet av serviceverksamhet har ökat stort de senaste åren.  

6.1 Oljeprisets påverkan på marknaden 

Det har under de senaste åren varit en mycket god offshoremarknad till följd av det 

stigande oljepriset. 1999 var oljepriset 10 USD/ fat och ökade först år 2004, denna 

stegring av priset fortsatte till sommaren 2008 och slog på vägen flertalet prisrekord. 

När toppen nåddes var oljepriset uppe i nästan 150 USD/fat. I goda tider finns tron på 

att marknaden skall fortsätta på samma spår i all oändlighet. Spotmarknaden har 

exempelvis varit fantastisk de senaste fyra åren. (Platou, 2008) 

Denna kraftiga prisstegring har sin grund i flertalet faktorer varav en av dem är att det 

under hösten 2004 framkom att oljebolaget Shell hade överdrivit sina samlade 

reserver (Platou, 2008). Till följd av detta ökades värdet på oljan då många ville säkra 

sina tillgångar. Ingen trodde att priset skulle sjunka drastiskt och ingen förväntade sig 

att priset på bara några månader skulle minska med över 60 procent. En av 

anledningarna till prisfallet har varit att nya siffror visat att oljereserverna är större än 

man tidigare trott. (DN/TDN finans 20/11- 2008) 

När oljepriset har ökat under flera år i rad finns en förväntan hos de inblandade 

aktörerna att priset skall fortsätta uppåt i samma takt även i framtiden. Detta har gett 

upphov till att flertalet projekt initierats av oljebolagen. Vissa av dessa projekt har 

krävt ett visst oljepris för att vara lönsamma att exploatera. Enligt Bertelsen och 

Lövås (20/11- 2008) finns risk för att oljeinvesteringarna blir lägre på lång sikt till 

följd av ett lägre oljepris än beräknat. Nya långsiktiga utbyggnadsprojekt kan bli 

inställda och efterfrågan från mindre aktörer kan bli generellt lägre eftersom vissa av 

dessa även kan ha finansieringsproblem. Med dagens oljepris är inte heller 

utbyggningen av mindre fält lönsam, och med ett oljepris på under 70 USD/ fat 

kommer det att vara vissa projekt som inte kommer att komma igång. (Bertelsen, M. 

& Lövås, J. 20/11- 2008) 

Enligt Platou var oljepriset för högt i sommaren 2008. Det nuvarande oljepriset på 

runt 50 USD/ fat är normalt sett ett relativt högt pris. Det är dock så att 50 USD/ fat 

betalt idag ger en lägre vinst än det tidigare gjort eftersom de projekt som genomförs 

idag är betydligt dyrare än vad de kostade förr. (Platou, 2008) 

Mycket pekar på att många ser det rådande, lägre oljepriset som ett bekymmer men 

Platou menar att det är sundare med ett oljepris på 80- 100 USD/ fat än de höga 
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priserna som fanns under sommaren 2008. (Platou, 2008) Flera av de intervjuade 

rederierna säger även de att ett önskvärt oljepris idag ligger på cirka 70- 100 USD/ 

fat.  

Verksamheten är väldigt styrd av oljepriset då oljebolagens projekt beror på 

oljepriset. Som exempel så krävs det ny teknologi för att kunna öka utvinningen ur de 

redan exploaterade reserverna, vilket gör att utvinningen blir allt dyrare. För att 

genomföra denna allt dyrare utvinning så krävs det ett visst oljepris. Om man har ett 

lågt oljepris under en lång period kan detta, vilket nämnts tidigare, resultera i att 

oljebolagen inte sätter igång planerade projekt, vilket betyder färre jobb för 

servicefartygen. 

Ett motsatt scenario, mycket högt oljepris som varar över en längre period, kan ge 

andra effekter för serviceverksamheten. Här nämns som exempel att högre oljepris är 

kostnadsdrivande för rederiet på grund av dyrare bunker etcetera.  

En långvarig nedgång i oljepriset har till följd att borraktiviteten stoppas och man 

satsar allt mindre på ny teknologi, vilket medför en mindre efterfrågan på tjänster 

vilket är dåligt ur rederiernas och servicefartygens perspektiv. (Farstad, 2008) 

Som nämnts tidigare har den goda marknaden gett upphov till att antalet servicefartyg 

och även borr- och produktionsenheter har ökat markant. Senast det satsades stort på 

riggar var under 1970- talet och en bit in på 1980- talet vilket betyder att många av 

dessa riggar nu är gamla. Det nya behovet som är en följd av den god marknaden har 

uppkommit på kort tid och behovet av riggar beräknas vara mycket stort. (GVA, 2008) 

Under senare tid har dagsraterna för riggar såväl som fartyg uppgått till 

fantasisummor. Dagshyran för nya riggar ligger på cirka 500 000 USD enligt GVA 

och för AHTS har dagsraterna varierat kraftigt från cirka 2,5 miljoner NOK per dygn 

till cirka 100-200 tusen NOK per dygn. (Farstad, 2008) Det har under senare tid inte 

funnits en enda ledig rigg i Nordsjön. (GVA, 2008) 

Priset för att bygga riggar och servicefartyg har dubblerats eftersom efterfrågan har 

ökat så kraftigt under de senaste åren. Dagsraten för riggar har ökat med 4-5 gånger. 

Under 2007 var efterfrågan så pass stor på enheter inom exploration och produktion 

att oljebolagen var tvungna att bjuda mot varandra för att få tillgång till utrustning och 

resurser. Detta var en av anledningarna till den uppåtgående prisspiralen. (Platou, 

2008) 

När oljepriset har varit högt de senaste åren har marknaden gått av sig självt, medan 

man idag inte har någon klar bild av hur marknaden kommer att se ut i 

efterdyningarna av den kraftiga nedgång i oljepriset som vi upplevt under hösten 

2008. (Platou, 2008) 

En enkel beskrivning av oljeprisets påverkan på marknaden är följande: 

Oljepriset påverkar antalet aktiva mobila borriggar vilket i sin tur påverkar volymen 

av subsea, konstruktion och pipelineläggning. Detta i sin tur påverkar antal nya 

offshorefält i produktion vilket påverkar flytande enheter, fasta enheter, FPSO, subsea 

och i slutändan även decommissioning. (Platou, 2008) På detta sätt förstår man hur 

servicefartygens verksamhet påverkas av oljepriset.  
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Oljepriset har en stor betydelse för oljebolagen då många fält inte är tillräckligt 

ekonomiskt lönsamma att bygga ut vid ett lågt oljepris. När oljepriset sjunker kan det 

ha som följd att utbyggningen stoppas. Även om oljepriset har rasat under hösten 

2008 är Havila övertygade om att oljepriset kommer att gå upp igen. (Havila, 2008) 

6.2 Peak oil 

När 50 procent av den upptagningsbara oljan har blivit producerad når produktionen 

en topp och produktionen minskar därefter. Ett exempel är Nordsjön där produktionen 

peakade runt år 2001, se figur 16, (GVA 2008, Market overview). Detta har sin grund i 

att de flesta större fyndigheter upptäcktes redan på 1960- och 1970- talet samtidigt 

som vår konsumtion och då också produktionen hela tiden har ökat, även om nya 

fyndigheter inte upptäckts i samma utsträckning. År 2015 beräknas produktionen i 

Nordsjön vara nära 40 procent av produktionen år 2000.  

Figur 16: Peak oil diagram (GVA 2008, Market overview) 

 

De flesta källor som man funnit upptäcktes redan på 1960- talet, allt sedan dess har 

antalet nyfunna reserver globalt minskat konstant, med undantag för några år då det 

hittades mer än åren innan och efter. (GVA 2008,Market overview) 

Det finns ett gap mellan konsumtionen, som hela tiden ökar, och den minskning av 

produktion som kommer att tvingas ske. Antalet nya alternativ till fossila bränslen 

förutspås inte kunna täcka upp det behovet som finns, det vill säga gapet. Det som alla 

frågar sig är hur detta gap skall kunna överbyggas. 

Många menar att oljepriset kommer att öka då det börjar bli kännbart att våra resurser 

snart är slut. Då kommer högsta växeln att läggas i, man kommer att borra efter olja 

och gas överallt. Platou (2008) menar att det kan komma att bli en katastrof nästa 

gång oljepriset skjuter i höjden. 

Peak oil är för flera länder ett välkänt begrepp, exempelvis inträffade detta i USA 

redan 1970. Det finns en oro för hur stora världens reserver egentligen är, enligt 
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uppgift uppgår OPEC:s samlade oljereserver till 300 miljoner fat men vissa menar att 

det finns en risk för överdrivna reserver. Produktionen av olja minskar med cirka 2- 3 

procent per år och om det skall bli en ökning av produktionen menar vissa att detta 

måste ske i Mellanöstern. (Evans, 2008) 

Den efterfråga som finns på energi idag är ökande, och har varit ökande under en 

längre period. En framträdande faktor till detta är de så kallade utvecklingsländernas 

ökade konsumtion av fossila bränslen, till dessa länder hör främst Kina och Indien.  

Då efterfrågan på energi ökar kommer det leda till att utvinningen i framtiden kan 

komma att äga rum även på platser där det idag inte varit ekonomiskt lönsamt att 

initiera en produktion. Beräkningar visar att cirka 25 procent av världens samtliga 

oupptäckta olja och gasfält, onshore såväl som offshore, är lokaliserade i arktiska 

områden. (Transatlantic, 2007) 

På grund av peak oil beräknas gasproduktionen att öka och i Nordsjön väntas 

gasproduktionen vara större än oljeproduktionen senast 2014. (Ottesen, S. 1/2008) 

Vid ett högt oljepris ökar även intresset för alternativ till fossila energiformer. 

(Farstad, 2008) 

6.3 Flottans fördelning 

Dagens offshoreflotta finns fördelad över hela världen på de platser där olja och gas 

utvinns offshore. Länge har Mexikanska gulfen och Nordsjön varit de största 

marknaderna, men nya starka marknader växer fram i Brasilien, Västafrika, 

Australien, Fjärran Östern, Medelhavet, Indien och Kina, för att nämna några.  

I slutet av oktober 2008 fanns det 212 supplyfartyg i Nordsjön, detta kan jämföras 

med 200 stycken samma månad förra året. Av dessa opererade 58 fartyg i Nordsjöns 

spotmarknad. Under november månad beräknades det komma ytterligare 9 nybyggen 

till marknaden i Nordsjön. (Platou 2008, North Sea- Supply & Demand) 

Sedan 2004 beräknas aktiviteten på Nordsjön, det vill säga antalet sysselsatta fartyg, 

ha ökat med 50 procent vilket kan jämföras med flottan som under samma tidsperiod 

ökat med 40 procent. 

Antalet AHTS i världen överstigande 10 000 BHP var sammanlagt 553, varav 233 

under byggnation i juli 2008. För PSV överstigande 2 000 DWT var under samma 

tidpunkt den sammanlagda flottan 708, varav 235 under byggnation. Dessa siffror kan 

jämföras med situationen år 2005 då det fanns 223 AHTS i operation och 31 under 

byggnation, samt för PSV där antalet verksamma fartyg då var 305 och 70 under 

byggnation. Dessa siffror visar på att antalet beställningar på fartyg har ökat kraftigt 

under de senaste åren. (Bakken & Stavseng 2008)  

Det område där den kraftigaste ökningen av AHTS överstigande 10 000 BHP 

återfinns är Indiska Oceanen där det i juli 2008 fanns hela 96 fartyg, vilket kan 

jämföras med 56 stycken i början av 2005. (Bakken & Stavseng 2008) 

Som man kan se av ovanstående siffror har branschen under senare år upplevt en 

markant ökning av antalet nybyggen och fartyg i beställning. Platou uppskattar att 

hela 1/3 av flottan är under byggnation. Utöver AHTS och PSV finns andra 
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fartygstyper representerade, exempelvis specialfartyg, standby fartyg och andra 

fartygstyper beskrivna i kapitel 5.  

För borriggar skall 450 riggar utökas till 750 riggar. (Platou, 2008) Av dessa beräknas 

en ökning med cirka 35 procent av de semi- submersibla riggarna. I dagsläget finns 

det ungefär 150 stycken semi- submersibla riggar och 55 under byggnation. Ingen av 

de gamla riggarna kommer heller att pensioneras under de kommande åren. (GVA, 

2008) 

För mobila produktionsenheter ser man främst en ökning av FPSOs eftersom letandet 

av olja och gas ofta sker på platser med djupt vatten. Det finns idag 136 FPSO, vilket 

är en ökning med 10- 15 procent under senare år. Det man kan se är att FPSOs tar 

marknadsandelar från fasta installationer (Platou, 2008). Semi- submersibla 

produktionsriggar har även dessa upplevt en ökning i efterfrågan vilket gett upphov 

till en ökad nybyggnation. (GVA, 2008) 

Även om antalet borr- och produktionsenheter har ökat till antalet så tror många i 

branschen att det ändå inte kommer att vara tillräckligt för att säkra sysselsättningen 

för alla de servicefartyg som når marknaden inom loppet av några år. 

Fartygsleveranserna, som generellt är kraftigt försenade, förutspås att levereras under 

samma period som borr- och produktionsenheterna.  

I slutet av 2007 fanns det 25 borrfartyg, 42 semi- submersibla riggar och 83 jack- up 

riggar i order. (Platou 2008, The Platou Report) 

När marknaden har varit på topp och alla tillgängliga resurser har brukats för att 

kunna pumpa upp så mycket olja som möjligt och kunna exploatera nya fält och 

förbättra tekniken har haussen lett till att raterna för riggar såväl som servicefartyg har 

varit extremt hög.  

Under de senaste åren har det inte funnits en enda rigg ledig och dagsraten för 

riggarna har varit otroligt hög, vilket även resulterat i servicefartygens höga dagsrater. 

Den kraftiga ökningen av nybyggnadsbeställningar har gett upphov till att priset för 

att bygga ett servicefartyg eller en rigg har dubblats under de senaste åren. 

Beräkningar visar att cirka 30 procent av leveranserna för servicefartyg 2007 var 

försenade. (Platou, 2008) 

Den kraftiga intjäning som har varit på nya fartyg har även det resulterat i att många 

fartyg byggs på spekulation och med höga intäktskriterier under fartygets första år. 

Exempelvis har långivare kalkylerat med att fartyget skall ha tjänat in sitt 

byggnadsvärde under endast några år, vilket av vissa anses vara rena luftslotten. 

Denna spekulation antas leda till att flera av de som endast beställt fartyg på 

spekulation i hopp om att tjäna pengar på en marknad som under de senaste åren varit 

glödhet kan tvingas till tvångsförsäljning då en svalare marknad i kombination med 

en global finanskris ger andra kriterier för låntagaren. (Platou, 2008) 

De rederier som utvecklat sin flotta mer långsiktigt och som har god soliditet kan 

istället få en chans att köpa relativt billigt tonnage. (Havila, 2008) 

De fyra största rederierna som har flest antal AHTS över 10 000 BHP och PSV över 

2.000 DWT i sin flotta är i storleksordning Edison Chouest, Tidewater, Bourbon 
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Offshore och Maersk. Enligt uppgift från Farstad (2008) finns det sammanlagt 1261 

fartyg av ovanstående kapacitet, beräknat på verksamma fartyg och nybyggen, vilka 

ägs av 140 ägare. De 40 största ägarna, vilka har minst 9 fartyg i sin flotta, 

kontrollerar 78 procent av flottan. De 70 minsta ägarna, vilka har 3 eller färre fartyg 

kontrollerar 9 procent av flottan. (Bakken & Stavseng 2008) 

6.4 Marknader 

Det finns inom offshore ett flertal marknader. De som behandlas i detta kapitel och i 

rapporten i övrigt är framförallt exploration och produktionsmarknaderna vilka är 

viktiga för borr- och produktionsenheter såväl som för servicefartyg.  

En annan marknad som behandlas är nybyggnadsmarknaden eftersom ett flertal nya 

servicefartyg har kommit eller ska komma ut på marknaden. 

På servicefartygsmarknaden har fartyg av typen AHTS och PSV främst behandlats 

men även andra typer såsom konstruktionsfartyg. 

Konstruktionsflottan, det vill säga fartyg sysselsatta med installation, underhåll och 

reparation, har ökat med cirka 10- 12 procent de senaste 3 åren och kommer att 

fortsätta växa i samma takt de kommande 4 åren. 100 nya fartyg kommer att nå 

marknaden under de kommande 4 åren. Marknaden för både lätt och tung 

konstruktion förväntas att öka snabbt. Den planerade konstruktionsaktiviteten 

indikerar en ökning på över 50 procent mellan 2007 och 2010. (Platou 2008, The 

Platou Report) 

4300 subsea- anläggningar kommer att installeras inom loppet av 2-3 år. De 

nästkommande 4 åren skall detta bli till 8600 st. Det vill säga att allt som gjorts de 

senaste 32 åren skall göras på 4 år, beroende på oljepriset. Antalet installerade subsea- 

anläggningar installerade 2008 är 550 st. Detta är en av anledningarna till att det 

kommer att finnas ett ökat behov av konstruktionsfartyg. (Platou, 2008) 

För att underhålla sina gamla fält och kunna installera nya enheter på bottnen finns 

behovet av så kallade Installation, Maintenance and Repair- fartyg, IMR.  

Decommission, nedmontering, av fasta offshoreinstallationer är en viktig del i 

marknaden då detta kommer att öka. Det är även lika viktigt med reparationer av 

operativa plattformar då oljebolagen vid ett högt oljepris vill hålla igång 

produktionen. (Platou, 2008) 

Ytterligare en verksamhet som förutspås att öka är utläggandet av nya pipelines. 

Pipelinesystemet kommet att byggas ut från 10 000 km till 20 000 km fram till 2012, 

vilket kommer att leda till ett ökat behov av pipelayers, det vill säga 

rörläggningsfartyg. (Platou, 2008) 

Platou räknade med att både att den mobila borrenhetsflottan och efterfrågan skulle 

öka med 3 procent under 2007. Här var efterfrågan speciellt stark för exploration. 

Under de senaste åren har utvecklingsborrning varit prioriterat, men sjunkande 

reserver har triggat olja- och gasbolag att sätta mer betoning på explorationsborrning.  

Olja- och gasbolagen lägger sin tonvikt allt mer på fält i djupa vatten vilket leder till 
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ett ökat behov av flytande enheter. 

I Nordsjön är det fördelaktigast att använda sig av en semi- submersible 

produktionsrigg. Skälet för att semi- submersibla riggar är bäst att använda i Nordsjön 

är de svåra förhållanden som kan vara på Nordsjön. Ett produktionsskepp skulle här 

röra sig enormt mycket jämfört med en produktionsrigg.  

I Västafrika är det istället fördelaktigast att använda sig av en FPSO eftersom det där 

råder politiskt instabilitet. Det är då mer fördelaktigt att lagra oljan till sjöss för att 

sedan skeppa den direkt till ett annat land som är mer politiskt stabilt. Ytterligare en 

anledning till att en FPSO fungerar bra i Västafrikas vatten är att det knappt finns 

några större vågor, vilket gör det relativt enkelt att producera. 

I Mexikanska gulfen däremot så är det inte lämpligt att använda sig av en FPSO, detta 

på grund av de orkaner som härjar i området. Det är vid sådana situationer mycket 

svårt att hålla kvar en FPSO. Istället är användandet av semi- submersibla riggar och 

så kallade sparplattformar mer utbrett.  

Det finns dock ett antal FPSO i Nordsjön, men de mer permanenta och större mobila 

enheterna är semi- submersibla. Många av installationerna i Nordsjön är dock fasta 

enheter. (GVA, 2008) 
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7. Resultat  

Rapportens resultat bygger på den insamling av data som skett under arbetets gång 

och till största del på de intervjuer som genomförts. Frågorna som ställdes i 

intervjuerna, med tillhörande svar i diskussionsform, återfinns i rapportens bilagor.  

Resultatet har till uppgift att svara på de frågeställningar som ställdes i rapportens 

problemformulering och är en sammanställning av de intervjuer som gjorts. Vad 

gällande oljeprisets påverkan har detta mer utförligt behandlats i kapitel 6.1.  

Kortfattade slutsatser från resultatet återfinns i kapitel 8.  

7.1 Ökat eller minskat behov av servicefartyg i Nordsjön 

Då riggmarknaden kontinuerligt kommer att utvidgas fram till år 2012, på grund av 

att nya riggar kommer in på marknaden, kommer det även att bli en ökad efterfrågan 

på fartyg. Efterfrågan på fartyg kommer att öka men det kommer fortfarande att 

finnas för många av vissa fartygstyper.  

Havila säger att offshoreflottan i Nordsjön kommer att öka vilket leder till en ökad 

tillgång på fartyg. På grund av detta befarar Havila att det kommer att finnas ett 

överskott av fartyg i Nordsjön vilket leder till en lägre dagshyra.  

Havila hoppas på att några av fartygen som är verksamma i Nordsjön kommer att 

säljas eller förflyttas till andra marknader. Till exempel så finns det i dagsläget fartyg 

som är byggda på 1970- talet vilka man länge trott skall bort från marknaden. Havila 

säger dock att man utan tvivel kommer att öka sin verksamhet i Nordsjön. (Havila, 

2008) 

För att klara av den ökade efterfrågan på borr- och produktionsenheter kommer gamla 

enheter att uppgraderas, vilket även det leder till en ökad efterfrågan på 

servicetonnage. GVA (2008) anser därför att behovet för servicefartyg kommer att 

öka.  

Farstad tror inte att verksamheten i Nordsjön kommer att minska i ett tioårs- 

perspektiv. Marknaden idag har varit stabil och ökat en del. I själva Nordsjöbassängen 

är det mesta av reserverna hittade, men man tror inte att aktiviteten kommer att 

minska de närmaste tio åren. (Farstad, 2008) 

Farstad tror speciellt att nya områden i närheten till Nordsjön kommer att bidra till en 

ökad aktivitet, här menar man framförallt områden i Norska Havet och i Barents Hav. 

Dessa marknader kommer att vara ett alternativ till den reduktion som kommer att ske 

i själva Nordsjöbassängen. Denna ökning i norr kommer att balansera reduktionen i 

söder. (Farstad, 2008) 

De nästkommande 3-4 åren kommer det enligt Platou att bli en ökning av aktiviteten 

på Nordsjön, men det är inte säkert att detta kommer att leda till några högre rater. 

Den totala aktiviteten beror på oljepriset och ett ökat behov av utvinning. 

Eftersom det idag brukas mer olja än vad som finns så kommer det att borras i all 

oändlighet. Sedan tidigt 80- tal har det varit en jämn ökning av konsumtionen och då 

oljan inte är en förnyelsebar resurs kommer det att finnas ett gap mellan efterfrågan 
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och produktion. (Platou, 2008) 

I Norska Havet och Barents Hav finns oupptäckta källor, men utvecklingen av dessa 

beror på oljepriset. Nordsjön är dock en mättad marknad. 

Det som kan vara ett hot för de servicefartygsaktörer som är sysselsatta i Nordsjön 

kan vara att tillväxten i Nordsjön är begränsad. Det är således begränsat med 

tillväxtmöjligheter, detta har resulterat i att exempelvis norska offshorerederier verkar 

allt mer i övriga världen om de önskar att öka sin aktivitet. (Farstad, 2008) 

7.2 Framtida och nuvarande efterfrågan på tonnage?  

Det som syns i nuläget är att det kommer att finnas mer fartygskapacitet än 

riggkapacitet i den närmaste framtiden. Detta kommer att leda till att raterna för 

servicefartyg kommer att sjunka och bli sämre år 2009 och 2010 än vad de är idag.   

Enligt uppgift är 40 procent av världens offshoretonnage över 25 år till följd av att det 

inte förekommit någon skrotning av gammalt tonnage. Det äldre och mindre tonnaget 

i Nordsjön kommer att gå till andra marknader i världen och ersättas av nyare 

tonnage. Utbytet av gammalt tonnage mot nyare, samt det faktum att fler riggar 

kommer att nå marknaden, kommer att leda till en stabil marknad på lång sikt. 

(Platou, 2008) 

Farstad tror att det kommer att bli en överetablering av supplyfartyg vilket kommer 

leda till en avkylning av marknaden, vilket i sin tur kommer att ge upphov till en 

tuffare marknad. Här talar man om en totalmarknad som ett samlingsbegrepp för 

offshorebranschens olika marknader.  

Fartyg som är knutna till drift och produktion, som PSV, kommer att ha en bättre 

marknad vid en nedgång i aktivitetsnivån. Fartyg knutna till utforskningsmarknaden 

kommer att få en sämre marknad då denna aktivitet är det första som oljebolagen skär 

ner på vid sämre tider. (Farstad, 2008) 

Då riggmarknaden kontinuerligt kommer att utvidgas fram till år 2012, på grund av 

att nya riggar kommer in på marknaden, kommer det även att bli en ökad efterfrågan 

på fartyg. Efterfrågan på fartyg kommer att öka men det kommer fortfarande att 

finnas för många av vissa fartygstyper.  

Transatlantic tror dock inte att det stora antalet servicefartyg som är under 

uppbyggnad, eller redan är levererade, kommer att leda till någon kraftig nedgång i 

marknaden, detta eftersom antalet riggar under beställning och under konstruktion 

tros kunna matcha utbudet av servicetonnage. Fartygsleveranserna har blivit kraftigt 

försenade vilket kan ses som en god sak då mycket av tonnaget kommer att nå 

marknaden samtidigt som nya riggar tas i bruk. (Transatlantic, 2008) 

Havila säger att offshoreflottan i Nordsjön kommer att öka vilket leder till en ökad 

tillgång på fartyg. På grund av detta befarar Havila att det kommer att finnas ett 

överskott av fartyg i Nordsjön vilket leder till en lägre dagshyra.  

Havila menar att det fortfarande finns en stor marknad för specialbyggda fartyg och 

konstruktionsfartyg. Detta gäller även stora PSV (1000 m2 däcksyta) och AHTS (upp 
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till 25 000 hp) med stor vinschkapacitet, secondary vinsch för fiber och med en bredd 

av minst 22 meter. Dessa större specialfartyg är beräknade att jobba på stora djup, 

över 2000 meter, med en stor marknad i Brasilien och Indien. (Havila, 2008) 

Angående AHTS så tror Platou att det kommer att byggas allt för många fartyg i 

förhållande till antalet nya riggar som kräver ankarhantering. Enligt Platou är det hela 

70- 80  procent av de nya riggarna som byggs med endast DP, det vill säga utan 

konventionell mooring. Däremot tror Platou att efterfrågan på stora ankarhanterare 

kommer att öka då man opererar på allt djupare vatten. Det ökande användandet av 

FPSO kommer även att medföra att det kommer att behövas fler större ankarhanterare 

för att ankra upp dessa FPSOs. (Platou, 2008) 

Farstad tror att det kommer att bli ett behov för fler fartyg, man tror i alla fall inte att 

behovet kommer att minska. På världsbasis kommer det absolut att behövas fler fartyg 

då mycket av dagens gamla tonnage exempelvis inte kan operera på djupare vatten. 

Den storlek som kommer att vara aktuell är den storlek som gör det möjligt för 

fartygen att operera på djupare vatten med en god stabilitet, dock tror inte Farstad att 

storleken kommer att öka dramatiskt. Farstad tror att fartygen kommer att bli allt 

större, speciellt när det gäller AHTS. Detta beroende på att man opererar på större 

djup och då behöver större lagerkapacitet och större vinschar. (Farstad, 2008) 

Då fler fält kommer att utvecklas längre norröver kommer detta att ge upphov till ett 

behov av nytt tonnage som klarar av de förhållanden som råder där. Farstad tror även 

att behovet av subsea- fartyg kommer att öka då allt mer utrustning placeras på 

bottnen. (Farstad, 2008)  

När en del av aktiviteten flyttas ner på havsbottnen medför detta ett ökat behov av 

fartyg som kan sköta installationer och reparationer etcetera. Exempel på fartyg som 

är attraktiva för denna marknad är så kallade IMR- fartyg som arbetar subsea. 

(Farstad, 2008) Det kommer att finnas en efterfrågan på allt större 

konstruktionsfartyg eftersom fler fält beräknas använda subsea- anläggningar, vilket 

även kräver fartyg som kan arbeta på stora djup. Här finns även en ökad marknad för 

decommissioning och byggnation av vindkraftverk. (Platou, 2008) 

Transatlantic tror framförallt att servicetonnage med isbrytande egenskaper kommer 

att få en ökad efterfråga när områden som exempelvis Barents Hav utvecklas. För 

operation i allt känsligare vatten samt med oljebolagens hårdare krav är miljö, 

säkerhet och hälsa tre starka områden för förbättring. Fokus just nu ligger mycket på 

miljön. Det som är särskilt viktigt har varit att satsa på så kallad clean design. Detta 

betyder att man konstruerar sina fartyg med dubbelt skrov och konstruerar fartygen på 

så sätt att man minskar sina CO2 och NOx utsläpp i luften och havet. 

7.3 Sammanslagningar, uppköp etc.  

På grund av en global finanskris och allt för god förhoppning om snabb intjäning för 

nybyggen finns det nu risk för att större aktörer med god ekonomi köper upp mindre 

rederier med sämre soliditet. 

Farstad tror exempelvis att det kommer att bli aktuellt med uppköp av konkurrenter 

snarare än sammanslagningar i branschen. Detta grundar sig i att marknaden har varit 
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mycket god i några år, vilket har lett till att många nya aktörer har spekulerat i nya 

fartyg. Många av dessa nya aktörer befaras inte ha någon ambition att operera 

fartygen utan har sett beställningen som en ren investering för att tjäna pengar. Flera 

av de som på senare tid lagt in beställningar på fartyg har inte varit i branschen innan.  

Farstad befarar att det kommer att bli aktuellt med uppköp eller sammanslagningar 

redan nästa år. Detta med anledning av att kapitalbindningen för nya fartyg är högre 

än för äldre fartyg, vilket medför att äldre fartyg kan tåla en lägre hyra och därmed 

klara sig bättre i svårare tider. Nya aktörer klarar inte av en lägre hyra då de inte har 

samma soliditet som äldre konkurrenter, samt högre kapitalbindning. (Farstad, 2008) 

Många fartygsleveranser är planerade till 2010- 2011, varav vissa kanske aldrig 

kommer att bli av då det på grund av den rådande finanskrisen kan vara svårt att få 

finansiering för fartygsbyggnationen. (Farstad, 2008) 

Att vissa mindre rederier får släppa sina kontrakt och nybyggnationer på grund av 

bristande finansiering, och därigenom och tvingas till försäljningar och övertaganden 

från mindre aktörer till större och mer etablerade aktörer, har således inte någon grund 

i offshoremarknaden utan är en rent finansiell fråga. Detta för att mindre bolag ofta 

har beställt dessa fartyg på spekulation.  

När marknaden har varit mycket god under de senaste åren har exempelvis den 

beräknade intjäningen för ett nytt servicefartyg per år beräknats vara 1/3 av fartygets 

inköpspris, vilket är en kraftigt överdriven positiv beräkning. (Platou, 2008) 

När det gäller sammanslagningar av offshoreaktörer på grund av en överetablering av 

tonnage på marknaden, vilket har varit ett objekt för diskussioner, så tror inte 

Transatlantic att det kommer bli så allvarligt. De tror istället att det kommer att bli en 

hyfsad balans mellan utbud och efterfrågan. (Transatlantic, 2008) 

Flera mindre oljebolag kan även komma att köpas upp av större oljebolag. Detta för 

att de större oljebolagen vill öka sina reserver, och för att de små oljebolagen kommer 

att känna sig tvingade att sälja då de inte har råd att finansiera sina utgifter. (Platou, 

2008) 

7.4 Borr- och produktionsenheters påverkan på efterfrågan av servicefartyg 

GVA anser att det helt klart kommer att finnas ett ökat behov av supply. Detta beror 

på att det kommer att bli en ökning med cirka 35 procent av de semi- submersibla 

riggarna. I dagsläget finns det ungefär 150 stycken och 55 under byggnation. Ingen av 

de gamla riggarna kommer heller att pensioneras under de kommande åren. (GVA, 

2008) 

Flera av dagens stora fält och alla de största fälten är gamla upptäckter vilka har 

passerat sin medelpunkt och är på uttömning. Detta kommer leda till att man kommer 

att utvinna olja och gas i mindre fält och ofta på djupare vatten. 

Produktionsperioderna kommer att bli allt kortare med allt stramare budgetar, detta 

kommer att leda till en ökad efterfrågan på flytande borr och produktionsenheter. 

Kontentan av detta är att det kommer att behövas fler FPSOs, borrfartyg och semi- 

submersibla riggar. (GVA, 2008)  
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Borriggar med DP ger ett starkt minskat behov av AHTS. Användandet av DP på 

riggarna har både positiva och negativa sidor. Exempelvis så bränner riggen mycket 

bränsle då de ligger på DP, men att hyra in AHTS för ett rigmove kan även det kosta 

på. Oljebolaget kan behöva betala upp till 100 miljoner norska kronor för ett rigmove. 

Användandet av DP eller ankare beror ofta på hur lång operationen är tänkt att ta. 

Även om användandet av DP ökar hos riggarna tror Farstad ändå inte att det kommer 

att bli någon dramatisk minskning av efterfrågan på AHTS i Nordsjön. Detta grundar 

man på att de produktionsriggar och produktionsfartyg som finns oftast använder sig 

av ankare då man ligger på samma location under lång tid. Norska regler säger även 

att riggar inte får förflytta sig för egen maskin i den norska sektorn, utan behöver bli 

bogserade. (Farstad, 2008) 

För borriggar kan det dock bli en minskad efterfrågan på ankarhantering.  

För PSV beräknas behovet att vara ungefär detsamma. I 30 år har det varit dålig 

logistisk planering av riggarna, vilket medför att småsaker körs ut till riggarna till en 

hög kostnad.  

Farstad säger att de tror att marknaden för PSV inte kommer ändras så mycket, 

riggarna i Nordsjön kommer att behöva en fortsatt försörjning av PSV. Behovet 

kommer att vara utan inverkan av nya riggtyper, i alla fall som det ser ut nu. (Farstad, 

2008) 

7.5 Alternativa marknader 

Farstad tror speciellt att nya områden i närheten till Nordsjön kommer att bidra till en 

ökad aktivitet, här menar man framförallt områden i Norska Havet och i Barents Hav. 

Dessa marknader kommer att vara ett alternativ till den reduktion som kommer att ske 

i själva nordsjöbassängen. Denna ökning i norr kommer att balansera reduktionen i 

söder. (Farstad, 2008) 

Dagens tillväxtområden är Brasilien, Västafrika, Kaspiska havet och till viss del 

Mexikanska Gulfen. Nordsjön räknas allt mer som en mättad marknad. 

Utvinning i isfyllda vatten under allt svårare förhållanden är att vänta i framtiden då 

en stor del av de reserver vi idag känner till finns i områden som dessa GVA tror dock 

att det kommer att ta mer än 10 år innan det blir någon större utveckling för nordlig 

offshore eftersom tekniken ännu inte finns för att genomföra nödvändiga operationer 

där. Det är dock i dessa regioner som den mesta oljan finns, så därför måste man söka 

sig dit i framtiden.(GVA, 2008) 

Transatlantic tror att arktiska områden kommer att komma som ett alternativ till 

Nordsjön, och då först i två steg.  

Steg 1 är en expolatering och produktion från Alaska och Kanada, men även Barents 

Hav.                                                                                                                            

Steg 2 är att exploatera och producera olja och gas ur ryska områden. Ryssland ligger 

i dagsläget efter ovanstående länder när det gäller utvecklingstakten. Dock kommer 

Transatlantic sätta upp ett kontor i Moskva för att komma närmare den, för dem, 

attraktiva ryska marknaden. (Transatlantic, 2008) 
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7.6 Marknadsplanering 

Farstad opererar framförallt i Nordsjön och Brasilien. Brasilien, vars marknad 

kontrolleras av statligt ägda Petrobas, har under senare tid upplevt en boom som 

Farstad har varit med i då de har varit verksamma i Brasilien en längre tid. 

Västafrika är en ökande marknad där Farstad i dagsläget har ett fartyg. Dock har man 

ej fartyg för att kunna sätta in fler fartyg i området. Australien, där Farstad har 20 

fartyg, och fjärran östern, där Farstad har 3 fartyg, är andra områden där Farstad ser 

en ökning av aktiviteten. Kina kommer även att öka i sin aktivitet men där finns 

Farstad ännu inte representerade.  

USA är inget område som man satsar på idag på grund av att man där har efterfrågat 

annat tonnage än det som Farstad har. Det är även krångligt att verka i USA eftersom 

det råder en viss protektionism där samt att det krävs mycket pappersarbete. 

Farstad är ännu inte involverade i ryska Shtokmanprojektet då man väntar på att 

exploateringen skall utvecklas ännu mer. Man antar här att man senare kommer att få 

förfrågningar på att bygga den sorts fartyg som krävs. 

Vad gällande Ryssland så tror Farstad att de har för avsikt att ta tillvara på 

norrmännens kunskap i offshore, detta för att Norge har visat sig ligga i framkant när 

det gäller teknik och nya innovationer. Ryssland är pådrivande när det gäller 

samarbeten, men Farstad tror här att ryssarna själva kommer att ha kontroll och sköta 

sina egna områden. (Farstad, 2008) 

Västafrika, Medelhavet och Brasilien anses vara alternativa marknader till Nordsjön, 

samt Indien och Australien. (Platou, 2008) 

Exempel: 

1996 fanns det 48 AHTS i Nordsjön varav dessa stod för 50 procent av världsflottan. 

2006 fanns det 52 AHTS i Nordsjön varav dessa endast stod för 25 procent av 

världsflottan.  

Detta betyder att marknaden utanför Nordsjöområden har växt mer även om antalet 

fartyg totalt har ökat i Nordsjön. Det blir exempelvis en ökad verksamhet i fjärran 

östern, där man idag mest använder sig av äldre och sämre tonnage. Däremot kan det 

komma behövas fler servicefartyg då cirka 40 nya fält är planerade i området. (Platou, 

2008) 

Det bör nämnas att det endast i Nordsjön finns en fullt fungerande spotmarknad, men 

att det även har varit på gång i andra delar i världen.  

Vad gällande politiska aspekter så anser Platou att Ryssland är extremt 

protektionistiskt, korrupt och ett av de mest ostabila länderna. Det går inte att 

planlägga några projekt där då tidsaspekten kan vara mycket variabel, ofta drar 

projekten ut på tiden.  

Det är en fin tanke med efterfrågan på utländska fartyg med hög isklass osv. men 

Platou (2008) tror att det finns en risk att Ryssland i slutändan kör sitt egna race.  
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Av borriggar har det i genomsnitt funnits cirka 450 riggar de senaste 30 åren. Detta 

antal kommer att öka till 750 riggar under de närmaste åren. Om alla dessa kommer 

att få uppdrag kommer även servicefartygen att få jobb.  

Det är enligt Platou endast 20 procent av de nybyggda borriggarna som kommer att 

utrustas med konventionell mooring, men i Nordsjön kommer riggarna antagligen inte 

få ligga och borra i åratal på DP. Inte heller får riggarna förflytta sig för egen maskin. 

Detta betyder att PSV kommer att ta marknadsandelar så denna service fortfarande 

kommer att vara lika stor för riggarna men att det ändå kommer att finnas allt för 

många ankarhanterare på marknaden. 

Platou tror att antalet flytande produktionsenheter kommer att öka. Exempelvis 

kommer antalet FPSO att öka, vilket kommer att kräva stora ankarhanterare när de 

skall lägga ut sina ankare. Dessa produktionsenheter kommer mestadels att användas 

utanför Västafrika, men till viss del även i Nordsjön.  

I Nordsjön menar Platou att det kommer att bli ett ökat användande av subsea- 

anläggningar. Dessa anläggningar kommer att kopplas till de redan existerande fälten. 

Troligt är att subsea- anläggningar kommer att användas mycket i Nordsjön samt 

områden norr om Nordsjön. (Platou, 2008) 

7.7 Diskussion 

Arbetets fokus har ändrats lite under arbetets gång. Oljeprisets snabba nedgång och 

global finanskris blev två viktiga faktorer för att analysera hur marknaden ser ut idag 

och förväntas att se ut i framtiden.  

Jag tror att utbudet av olja, oljereserverna, och därmed oljepriset kommer att påverka 

hela offshoreverksamheten världen över. När utbudet minskar och efterfrågan 

fortsätter att öka blir följden ett kraftigt ökat pris på olja. Detta kan komma att leda till 

en framtida ökad exploration och produktionsaktivitet, vilket bidrar till att efterfrågan 

på servicetonnage ökar globalt. Möjligtvis kan aktiviteten i själva Nordsjön komma 

att minska i snabbare takt än i övriga världen då denna marknad redan nu ses som 

mättad.   

Det som jag tror kan komma att ske är en viss nedgång i marknaden på grund av 

lågkonjunktur och förmodade höga oljereserver. Även om marknaden går ner tror jag 

att den utan tvivel stiger igen, och då eventuellt kraftigare än den gjort under de 

senaste fyra åren, detta på grund av den allt högre efterfrågan på energi och den brist 

på alternativa energikällor som finns idag. Enligt Platou (2008) kommer det att finnas 

ett gap mellan efterfrågan och det man kan producera, detta kan man då anta leda till 

att efterfrågan på energi blir betydligt högre än tillgången. Detta kan i sin tur göra att 

oljepriset ökar radikalt med följden att dagsraterna för riggar såväl som servicefartyg 

blir skyhöga. När priset på olja och övrig energi stiger på grund av att efterfrågan blir 

större än utbudet kommer det även att bli en ökad utveckling av alternativa energi- 

och bränslekällor. 

När en sådan framtida stegring skulle ske är för mig omöjligt att förutspå. Jag anser 

att mycket tyder på att marknaden kommer att återvända uppåt eftersom utvecklandet 

av alternativa energikällor inte kommit lika långt som vår ökade konsumtion av 
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energi och bränslen som inte är förnyelsebara.  

Förslag på fortsatta studier i ämnet är hur den goda marknad som varit under de 

senaste fyra åren har gett för resultat med antalet nya fartyg och om detta då bidragit 

till en överetablering av servicefartyg. Här kan man se hur oljeprisets fortsatta 

utveckling går och om det kommer att bli en kraftigt ökad framtida efterfrågan då 

man allt mer kommer att börja utvinna olja och gas i områden som är allt 

svårtillgängligare.  

Ytterligare förslag är att undersöka de nya marknader och möjligheter som finns för 

servicefartyg. Detta kan vara aktuellt då oljepriset vänder uppåt igen och marknader i 

nordlig offshore blir mycket attraktiva, alternativt en fördjupning av 

decommissionbranschen.  

Faktum är att vår konsumtion ökar och mängden idag kända fossila bränslekällor 

minskar. Antagligen kommer detta leda till en ökad efterfråga på olja och gas vilket 

antagligen kommer att påverka oljepriset så att det ökar. 
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8. Slutsats 

Aktiviteten på Nordsjön kommer att öka de kommande åren till följd av att ett antal 

nya borr- och produktionsenheter kommer att nå marknaden. Detta leder till ett ökat 

behov av servicefartyg i Nordsjön och även globalt. 

Flertalet av de intervjuade aktörerna tror att det kommer att bli en ökad aktivitet i 

Nordsjön men att denna aktivitet är beroende på det aktuella oljepriset och reserverna 

globalt och i Nordsjön. 

Oljepriset betyder allt i offshorebranschen, allt kan härledas tillbaka till oljepriset. 

Många av de intervjuade säger att oljepriset styr marknaden totalt på lång sikt. 

Framförallt är aktiviteten beroende av oljepriset och därmed efterfrågan. Aktiviteten 

påverkar behovet av serviceverksamhet i Nordsjön och globalt. Oljepriset styr 

branschen på lång såväl som kort sikt. 

En riskfaktor för den närliggande framtiden är att antalet nya fartyg är för många i 

förhållande till antalet nya borr- och produktionsenheter vilket kan leda till en 

överetablering av visst servicetonnage. Här ser man främst att fartygstypen midsize 

AHTS ligger i riskzonen.  

Efterfrågan på PSV förväntas vara stabil medan efterfrågan på konstruktionsfartyg 

förväntas att öka till följd av ett ökande antal installationer av subsea- anläggningar 

och i framtiden även ökad decommissioning.  

Även om aktiviteten i Nordsjön förväntas att öka de närmaste åren räknas ändå 

Nordsjön som en mättad marknad och det är i andra regioner som kommer att stå för 

den mesta aktivitetsökningen. Marknader som exempelvis Barents Hav och Indien 

nämns av intervjuade aktörer som framtida marknader och alternativ till Nordsjön. 

Dock kräver dessa marknader servicetonnage som kan arbeta under svårare 

förhållanden med is och/ eller djupare vatten.  

Framförallt tror flera aktörer i branschen att det kommer att finnas ett ökat behov av 

större AHTS och PSV. 

En ökande marknad förutspås vara konstruktionsmarknaden där fartyg av typen IMR 

kommer att vara attraktiva.   

8.1 Validitet 

Resultatets validitet är svår att mäta då detta är en marknadsanalys av hur ett antal 

aktörer tror att framtiden kan komma att se ut. Vissa av de antaganden vi gör idag och 

som är dagens sanning kan nästa dag vara en osanning. Detta på grund av hur 

marknaden varierar till följd av oljepriset, som under senare tid har pendlat mellan 

extremt höga värden och lägre nivåer. Det man här kan ha sagt är att de intervjuade 

aktörerna ofta har ett egenintresse av att deras egna satsningar och investeringar skall 

ses som optimala och framhåller gärna det positiva kring just denna aspekt. Detta kan 

ge upphov till att analysen kan bli missvisande, men då de intervjuade aktörerna har 

valt utifrån olika synvinklar har vidden av ett sådant problem förminskats.  
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Bilaga 1 

1. Beskrivning av Rederi AB Transatlantic 

Transatlantic har intervjuats med anledning av dess bakgrund som det enda egentligen 

svenska offshorerederiet sysselsatta med servicefartygsverksamhet. 

Transatlantic är idag en aktör som verkar inom offshore/isbrytning såväl som i 

industriell sjöfart. Dock kommer endast rederiets offshore del att behandlas i 

rapporten, och fartyg tillhörande denna del av verksamheten är de enda som kommer 

att syftas till. 

Offshoreverksamheten inom Transatlantic bedrivs genom bolaget TransViking som 

Transatlantic äger till 50 procent. Resterande del ägs av norska bolaget Viking Supply 

Ships, vilka främst sköter befraktningen av fartygen. Transatlantic sköter däremot den 

tekniska driften av fartygen samt bemanning och säkerhet. Samarbetet inleddes år 

2000 i samband med leveransen av det första av bolagets tre kombinationsfartyg.  

TransViking består i dagsläget av en flotta på fyra fartyg samt ytterligare fyra fartyg 

under byggnation. Tre av de operativa fartygen är kombinationsfartyg vilka har som 

egenskap att de kan verka som AHTS såväl som isbrytare. Det fjärde fartyget är ett 

renodlat AHTS fartyg. 

För kombinationsfartygen har TransViking ett kontrakt med det svenska 

sjöfartsverket, Swedish Maritime Administration (SMA), att dessa skall finnas 

tillgängliga för isbrytning i Östersjön, vid behov, under årets första kvartal. Detta 

kontrakt sträcker sig till år 2015 med en möjlighet till förlängning på ytterligare 15 år. 

Kravet på fartygen är att de skall kunna infinna sig för isbrytning inom 10 dagar efter 

att de blivit inkallade under en standby period mellan januari till och med mars. 

Denna aspekt gör det omöjligt att binda upp dessa fartyg på några längre kontrakt 

utan fartygen verkar istället på Nordsjöns spotmarknad då de inte är inkallade för 

isbrytning, med undantag av kortare kontrakt.  

Då kombinationsfartygen inte är sysselsatta med isbrytning har de till uppgift att 

betjäna oljeriggar med olika typer av tjänster. Detta kan omfatta ankarhantering och 

bogsering såväl som att förse riggarna med förnödenheter för oljeutvinningen.    

Fördelen med kombinationsfartygen har varit att de genom sina specialegenskaper har 

varit eftertraktade för diverse expeditioner. Då deras goda isegenskaper tillåter dem 

att verka isfyllda vatten, samt att besättningen är specialutbildad, har de varit 

delaktiga i flertalet vetenskapliga expeditioner för prospektering av olja och gas. 

I nuläget opererar fartygen främst i Nordsjöområdet men TransViking har som 

strategi att utveckla sin specialkompetens inom offshore i isförhållanden. TransViking 

vill bli den ledande aktören och erbjuda sina kunder bäst tjänster inom 

offshoreuppdrag i arktiska områden. Rederiets offshorefartyg har ingen egentlig 

geografisk begränsning men ser de arktiska områdena som alternativ till Nordsjön och 

som framtida marknader. 

TransVikings kunder är framförallt branschens stora oljebolag och man arbetar 

mestadels i Nordsjöns spotmarknad.  
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Styrkan hos TransViking är dess kombinationsfartyg, som är unika på marknaden och 

kan utföra flertalet tjänster. I dåliga offshoretider kan även TransViking falla tillbaka 

på sitt långtidskontrakt med SMA.  

Det finns en risk för TransViking att de inte hinner växa i samma takt som krävs då 

oljebolagen vill ha färre men större leverantörer. Om detta skulle inträffa finns det 

risk för att bli utkonkurrerad av större konkurrenter. En annan faktor är risken för 

överetablering av tonnage på marknaden, vilket framförallt kan leda till att 

spotmarknaden är osäker. 

I övrigt bör nämnas att TransViking ligger i framkant på utvecklingen av miljö- samt 

säkerhetsfrågor och arbetar med clean ship ombord samt att man satsar på att verka 

som rådgivare för operationer i isfyllda vatten. Detta fristående organ skall ha som 

uppgift att föreslå is management och verka under namnet Transatlantic Ice Council. 

För att kunna utveckla sin affärsidé och position har Transatlantic tillsammans med 

Kongsberg och Högskolan i Kalmar utvecklat ett nytt utbildningscenter för 

is/offshore, vilket har fått namnet Transatlantic Ice Academy. (Transatlantic Home 

page 2008, samt Transatlantic 2007, 2008) 

 

1.2 Sammanställning för frågor och svar- Rederi AB Transatlantic 

Följande frågor låg till grund för den intervju som gjordes med Johan Rafstedt, 

Operation Manager Icebreaking/ Offshore division, Rederi AB Transatlantic. Svaren 

är en sammanställning av diskussion som följde huvudfrågan. 

1. Hur ser ni på framtiden för er verksamhet i Nordsjön? Minskad/ Utökad? 

Svar: Transatlantic fokuserar på isfyllda farvatten i sin strategiplan. Idag är man 

verksamma på Nordsjöns spotmarknad, men man vill kunna kombinera verksamheten 

i Nordsjön med arktisk offshoreaktivitet.  

Shell, ConocoPhillips och Exxon skall prospektera i Kanada samt Norra Alaska. 

Området har leasats för 2,2 miljoner USD av Shell. Arbetsperioden i dessa farvatten 

är juni till november- december. Transatlantic vill kunna placera sina fartyg i 

exempelvis Alaska under denna period för att göra flottan mindre känslig för 

spotmarknaden. Viss del av flottan behöver ändå befinna sig i Nordsjön för att kunna 

infinna sig för isbrytning enligt kontrakt med SMA. Det är för tillfället en skrikande 

brist på fartyg med isbrytande egenskaper. 

Transatlantics nya fartyg, som byggs i Samankona, kommer att ha en isklass 1A, 

vilket betyder att de klarar av att operera i isfyllda vatten, men inte bryta is åt något 

annat fartyg. För dessa fartyg är ambitionen att sätta dessa i långtidskontrakt. 

Marknaden för dessa fartyg är world wide, till exempel är Barents Hav en marknad 

som är aktuell . 

Kärnverksamheten kommer således inte att vara i Nordsjön då långtidskontrakt 

eftersträvas istället. Man vill minska beroendet av Nordsjön och dess spotmarknad. 
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2. Hur mycket anser ni att oljepriset styr er verksamhet, resultat och 

investeringar? 

Svar: Transatlantic är långt ner i näringskedjan vilket medför att man vid ett lägre 

oljepris känner av en viss aktivitetsnedgång, man drabbas snarare indirekt än direkt. 

De projekt som ligger till grund för Transatlantics satsningar är långsiktiga och 

prospektering för nya projekt startar 2-5 år innan produktion. 

Att utvinna olja onshore är relativt billigt, att utvinna olja offshore är dyrt, men att 

utvinna olja i arktiska förhållanden är kostar ännu mer. Dessa satsningar är mycket 

långsiktiga och oljepriset styr dessa satsningar, men det skulle krävas en mycket 

långvarig nedgång av oljepriset för att dessa projekt skall läggas på framtiden. Det är 

på grund av ett långvarigt högt oljepris som man vill till arktiska områden för att leta 

och utvinna olja och gas 

Oljepriset ingår inte i Transatlantics egna strategiplan, men i deras kunders. 

Transatlantic påverkas således av oljepriset indirekt. 

3. Ser ni några hot mot er verksamhet, eller möjligheter, inom den närmaste 

framtiden? 

Svar: Hot är den volatila spotmarknaden på Nordsjön. 

Möjligheter är man anser sig ha marknadsledande kompetens inom området is/ 

offshore. Transatlantic ser sig som den ledande is/offshore- service leverantören inom 

kompetensområdet, dock ej tonnagemässigt. 

Transatlantic ser möjligheter att binda upp nytt tonnage i långtidskontrakt samt att 

dessa fartyg kan operera i andra marknader än Nordsjön, exempelvis Indien, 

Västafrika, Mexiko samt Sydamerika. 

4. Vilka indikationer har ni fått från andra aktörer inom branschen gällande 

behovet av servicefartyg (supply, ankarhantering mm.)? Här syftas t.ex. på 

ett högre användande av DP istället för ankare hos riggar, att borrfartyg 

används istället för riggar mm. 

Svar: Transatlantic erbjuder ett fullservice- koncept där Ice management, 

ankarhantering, supply, konstruktion och ROV. Dialog pågår med Stena då de 

behöver två stycken isbrytare. Stena har dock lämnat uppgifter om att deras nya 

borrfartyg, vilka är tänkta att operera i isfyllda farvatten, inte kräver någon ytterligare 

service, utan att de kan utan problem klara sig själva i 6 månader. 

Transatlantics svar på detta är dock att man i en explorationsfas inte kan förutsäga allt 

och att ca 70 procent av all supplylast är oförutsedda laster, mestadels på grund av 

svårigheter vid borrning. Transatlantic baserar således inte sitt koncept på Stenas 

uttalanden. 

Transatlantic anser att oljebolagens satsning i arktiska farvatten handlar mycket om 

mjukvaran, detta för att oljebolagen ännu inte vet riktigt själva hur allt skall 

genomföras än. 
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En annan del av offshore är nu att följa emissions budgetar, vid en exploatering av 

arktiska källor kommer allt att vara annorlunda jämfört med andra ställen i världen 

och alla parter jobbar här på samma sätt vad gällande emissioner. 

5. Vad finns det för efterfrågan på nytt tonnage? Specialanpassat eller 

standardiserat? Storlek? Egenskaper? 

Svar: Transatlantic tror att efterfrågan på fartyg med isbrytande egenskaper kommer 

att öka och då framförallt servicetonnage med isbrytande egenskaper. 

Transatlantic har i dagsläget fyra fartyg under uppbyggnad med viss isklass 1A, och 

dessa kan då operera i isfyllda farvatten men ej bryta is åt andra fartyg. Det är dock ej 

inte så stor efterfrågan på nytt tonnage i den vanliga sektorn, det byggs istället mer 

och mer fartyg som klarar av att arbeta på stora djup. 

Den fartygsstorlek som Transatlantic anser vara mest passande för operation, är en 

längd av cirka 100 meter och en bredd på cirka 24 meter. Detta för att kunna ha goda 

manövreringsmöjligheter i förhållande till en rimlig maskinstyrka. 

Transatlantic har en vision att de vill konstruera ytterligare fartyg, men denna gång 

med ännu bättre isegenskaper, skroven till dessa fartyg skulle då ha en av de högsta 

isklasserna, Icebreaker Polarklass 20. Dessa fartyg skulle då vara standard plug and 

play, förberett för moonpool, ankarvinsch, ankarrulle samt isbrytningsnotch. PSV 

funktionen finns redan då fartygen skulle vara utrustade med stor däcksyta och tankar 

under däck.   

6. Vilka områden ser ni som alternativ till Nordsjön och vart tror ni att behovet 

för er verksamhet kommer att vara som störst? 

Transatlantic tror att arktiska områden kommer att komma som ett alternativ till 

Nordsjön, och då först i två steg.  

Steg 1 är en expolatering och produktion från Alaska och Kanada, men även Barents 

Hav. 

Steg 2 är att exploatera och producera olja och gas ur ryska områden. Ryssland ligger 

i dagsläget efter ovanstående länder när det gäller utvecklingstakten. Dock kommer 

Transatlantic sätta upp ett kontor i Moskva för att komma närmare den, för dem, 

attraktiva ryska marknaden. 

För att kunna verka där man vill och på de marknader som man strävar efter att 

operera i, så kommer även ett kontor att sättas upp i Houston, där i stort sett hela 

marknaden finns representerad. Tanken är att, för att kunna vara ledande inom den 

arktiska offshoremarknaden krävs det att man befinner sig där uppdragsgivarna finns, 

det vill säga oljebolagen. Dessa är för nuvarande inte så många i antalet och vid 

filialer i både Moskva och Houston anser man sig kunna täcka upp större delen av 

marknaden då oljebolagen framförallt finns representerade i dessa städer.  

7. Tror ni att sammanslagningar kommer att bli aktuella? 

Svar: Transatlantic anser att detta är högst aktuellt då det finns färska exempel på 
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oljebolag som gått ihop, Statoil och Norsk Hydro gick som bekant ihop till ett bolag 

som fick namnet StatoilHydro. Det finns även uppgifter om att vissa offshorerederier 

måste gå samman då oljebolagen kräver en viss storlek på sina kunder. Här anser 

Transatlantic att man kommer att jobba mer över gränserna.  

När det gäller sammanslagningar av offshoreaktörer på grund av en överetablering av 

tonnage på marknaden, vilket har varit ett objekt för diskussioner, så tror inte 

Transatlantic att det kommer bli så allvarligt. De tror istället att det kommer att bli en 

hyfsad balans mellan utbud och efterfrågan.   

Transatlantic tror inte att det stora antalet servicefartyg som är under uppbyggnad, 

eller redan är levererade, kommer att leda till någon kraftig nedgång i marknaden, 

detta eftersom antalet riggar under beställning och konstruktion tros kunna matcha 

utbudet av servicetonnage. Fartygsleveranserna har blivit kraftigt försenade vilket kan 

ses som en god sak då mycket av tonnaget kommer att nå marknaden samtidigt som 

nya riggar tas i bruk. 

Vissa mindre rederier har dock fått släppa sina kontrakt och nybyggnationer då 

finansieringen i dagsläget är mycket svår då det råder en global finanskris. Dessa 

försäljningar och övertaganden från mindre aktörer till större och mer etablerade 

aktörer har således inte någon grund i offshoremarknaden utan är en rent finansiell 

fråga. Detta för att mindre bolag ofta har beställt dessa fartyg på spekulation. 

8. Anser ni att marknaden är stabil, eftersträvar ni långtidskontrakt eller 

föredrar ni att verka på spotmarknaden?   

Svar: Transatlantic anser att marknaden i Nordsjön för tillfället är stabil, men att den 

kan vara mycket volatil. Det finns en underliggande oro med grund i den globala 

finanskris som verkar för tillfället. Aktiviteten kan sjunka och planerade projekt kan 

komma att skjutas på framtiden, detta på grund av finanskrisen och oljemarknaden. 

Transatlantic har ett mål att kunna lägga 50 procent av sitt tonnage i långtidskontrakt 

och 50 procent på spotmarknaden. 

9. Anser ni att det kommer att behövas fler/ färre fartyg, av den typ ni har, 

globalt? 

Svar: Transatlantic anser att det kommer att behövas fler fartyg med isbrytande 

serviceegenskaper i den marknad där de vill verka. 

I den strategiska plan som Transatlantic har inför framtiden och med den satsning som 

Transatlantic gör, ser de att det finns ett underskott av isbrytande fartyg med 

serviceegenskaper. 

Till exempel så har Ryssland svårigheter med att kunna hålla flera av sina hamnar 

öppna under den säsong då det förekommer is. För fält och områden som kommer att 

användas inom en treårsperiod, belägna i områden mellan Kanada och Ryssland, är 

bristen särskilt kännbar. 

De uppgifter som Transatlantic fått visar på att över hundra fartyg med isbrytande 

egenskaper kommer att behövas inom en tioårsperiod. Dessa fartyg kommer då 
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behövas under den halvan av året som förhållandena tillåter operation.  

Transatlantic anser att utmaningen ligger i att bygga fartyg som under den andra halva 

av året, då det inte är praktiskt möjligt att genomföra operationer i arktiska områden, 

sedan kan kunna verka på den vanliga marknaden. Att bygga specialanpassade fartyg 

som bara kan vara operativa halva året är således inte ens ett alternativ för 

Transatlantic.  

För att kunna verka i Alaska och kunna utföra Ice management där kräver 

amerikanska lagar att man skall kunna uppfylla en regel som kallas Jones Act, vilken 

kortfattat reglerar ägandet av transportmedel. Exempelvis kan ett utländskt bolag bara 

äga 25 procent av ett sådant bolag. Vid endast isbrytning gäller dock inte denna regel 

då arbetet inte innebär att man fraktar någon last. För att kunna verka inom 

servicesegmentet i Alaska krävs dock att man följer regeln, vilket kan vara ett 

bekymmer. Kanada har inte regler som är så hårda som de i USA. 

10. Diskussion 

Transatlantic hade från början inte en tanke på denna nya markand då de först 

beställde sina första servicefartyg med isbrytande egenskaper, framtagna i samverkan 

med SMA. Tanken kom först senare och utvecklades efter att man deltagit i en arktisk 

expedition till Nordpolen år 2004, där man tillsammans med isbrytaren Oden 

genomförde provborrningar.  

Idag har Transatlantic en insikt i, och erfarenhet av, att det inte finns några aktörer 

som kan hantera de frågeställningar som finns rörande de nya och kallare områden 

som identifieras som en ny marknad.  

Det som Transatlantic vill kunna erbjuda är offshoreaktiviteter, isbrytning kombinerat 

med offshoreaktiviteter samt ett Ice management. Med detta anser sig Transatlantic 

kunna utnyttja det försprång de anser att de har idag, gentemot konkurrerande aktörer. 

För att kunna utveckla sin affärsidé och kunna leda branschen har Transatlantic, 

tillsammans med Högskolan i Kalmar och Kongsberg, tagit fram ett nytt utbildnings 

centrum för is/offshore- Transatlantic Ice Academy. Detta för att kunna utbilda och 

säkerställa att rätt kompetens finns för att utföra de uppdrag som det finns behov av 

att genomföra. 

En annan del i planen är att verka som rådgivare för operationer i isfyllda vatten. 

Detta grundar sig i att man har knutit till sig personer som har hög kompetens inom is 

och polarverksamhet mm. Detta fristående organ skall ha som uppgift att föreslå is 

management och verka under namnet Transatlantic Ice Council.  

Ice management är således ett system för att kunna utföra en operation i isfyllda 

vatten, såsom om det inte hade funnits någon is i operationen. Systemet kombinerar 

hårdvara i form av fartyg, mjukvara i form av vetenskapliga och historiska underlag, 

meteorologi samt is- monitoring. 

På frågan om Transatlantic upplevt det som ett problem med att komma in på den 

ryska marknaden och att samarbeta med ryska aktörer, svarar de att de inte anser att 

detta är ett problem. Dock måste man som utländskt företag lära sig att förstå hur 
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landet och dess företag är uppbyggda, till exempel förståelse för att Ryssland är ett 

korrupt land. Transatlantic hävdar här att man kan verka i denna marknad utan att 

själva drabbas av korruption, då det gäller att undvika detta mönster i de egna leden.  
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Bilaga 2 

2. Beskrivning av GVA 

Med anledning av den roll GVA har, som en av världens ledande ingenjörs och 

konstruktions bolag inom offshore, var det betydelsefullt för rapporten att intervjua 

GVA.  

GVA är en ingenjör och konstruktörsfirma som har sin grund i ett av Göteborgs 

numera nedlagda varv. Götaverken Arendal är det ursprungliga namnet på det varv 

som fram till 1989 byggde olika sorters fartyg, semi- submersibla riggar, jack- up 

riggar och offshoremoduler. Från sent 1970- tal var varvet i huvudsak inriktat på 

offshoreindustrin fram till dess att varvet stängdes 1989. Det var här GVA:s semi- 

submersibla riggar ursprungligen utvecklades. 

När varvat lades ner bildades GVA Consultants AB från varvets tekniska avdelning. 

Företaget startades som ett litet företag men växte och fick stora kontrakt för bland 

annat fälten Troll C och Åsgard B. Företaget har fortsatt att växa och tar sig an ännu 

större uppdag såsom oljefälten Thunder horse och Atlantis i Mexikanska Gulfen.  

GVA Consultants AB är ett dotterbolag till det multinationella företaget KBR, men 

opererar som ett självständigt företag. Förutom göteborgskontoret har GVA även ett 

kontor i Houston och företagets ambition är att fortsätta vara marknadsledande i 

segmentet för stora borr- och produktions semi- submersibla riggar. GVA är 

världsledande för stora semi- submersibla produktionsriggar och GVA:s design för 

semi- submersibla borriggar är en av de mest etablerade och välkända i världen. 

Den serie som GVA har utvecklat omfattar borrenheter, flytande produktionsenheter, 

multi- servicefartyg, bostadsenheter samt borrfartyg. Av de semi- submersibla 

produktionsriggarna är idag över 50 procent GVA:s design. 

Kunderna är framförallt oljebolag, borrbolag, offshoreservicebolag, varv, etc.  Norska 

StatoilHydro som är den ledande operatören på den norska sockeln och verksam i 40 

länder är en av GVA:s kunder, liksom oljebolaget ExxonMobil som är världens 

största offentligt ägda företag som handlar med olja och gas. (GVA Home page 2008, 

samt GVA 2008) 

 

2.2 Sammanställning av frågor och svar- GVA 

Följande frågor låg till grund för den intervju som gjordes med Peter Larsson, 

Business Director, GVA. Svaren är en sammanställning av den diskussion som följde 

efter frågeställningen. 

1. Anser ni att det finns ett utökat behov av era tjänster för enheter verksamma 

i Nordsjön? Nybyggnation/ ombyggnation? 

Svar: GVA anser att det finns ett ökat behov för deras tjänster, både nybyggnation och 

ombyggnation. I dagsläget har GVA sju stycken borriggar under byggnad varav fyra 

stycken är avsedda för marknaden på Nordsjön. Dessa fyra borriggar är konstruerade 
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för att klara av de svåra förhållanden som Nordsjön innebär samt att de kan klara av 

att jobba i sämre väder och i större djup. 

Det var på 1970- talet som Nordsjöns många riggar byggdes och många av dessa 

riggar är nu gamla. Ett nytt behov av riggar har nu vuxit fram under kort tid, och 

behovet av riggar är mycket stort.  

2. Finns det någon tydlig trend gällande vilken typ av mobil enhet som är mest 

eftertraktad för tillfället? Globalt/ Nordsjön? 

Svar: Det som GVA ser mer och mer är sen så kallade sjätte generationens rigg. 

Fälten har blivit mindre och djupen större, därför finns det ett behov av riggar som 

kan jobba på 3000 meters djup och som kan borra ner till 12000 meter även i svåra 

förhållanden. 

Den enhet som det är högst procentuell tillväxt på är borrfartyg vilket beror på att det 

knappt fanns borrfartyg förut. Det är även stor efterfrågan på semi- submersibla 

riggar, men den procentuella ökningen här är inte lika stor då det finns fler borriggar 

på marknaden än borrfartyg. Det finns för övrigt ganska få TLP och Spar- enheter. 

3. Antar ni att det att bli ökad/minskad efterfrågan på serviceverksamhet (PSV, 

AHTS, ROV mm) på riggarna? 

Svar: Det kommer att finnas fler flytetyg som kommer att operera på fler men mindre 

oljefält. Kraven kommer att bli större på oljebolagen att städa upp efter sig vilket 

kommer leda till ett ökat behov av servicefartyg. För att klara av den ökade 

efterfrågan på borr- och produktionsenheter kommer gamla enheter att uppgraderas, 

vilket även det leder till en ökad efterfrågan på servicetonnage. GVA anser därför att 

behovet för servicefartyg kommer att öka. 

4. Tror ni att användandet av DP kommer att öka och hur tror ni att det 

påverkar serviceverksamheten (AHTS, PSV mm.) i Nordsjön?  

Svar: GVA säger att det i dagsläget inte byggs mobila enheter utan DP. De allra flesta 

mobila enheter har DP idag och alla nybyggen utrustas med DP3, men att 

leveranstiden för systemet kan vara mycket lång då leverantörerna är få. 

Användningsområdet för DP har ökat vilket leder till bättre flexibilitet, samt att 

mobila enheter med DP har högre dagshyra än de som inte har det. 

Angående bogsering av riggar så kan detta vara att föredra vid långa transporter, då 

riggen har en begränsning på cirka 7 knop vid framfart för egen maskin. Vid för hög 

fart i vågor kan det även bli skador på konstruktionen.  

Då dagshyran för nya riggar ligger på cirka 500 000 USD är det av stor vikt att vara 

tidseffektiva. Därför är det ibland bättre att låta torrbogsera, dry tow, riggar om de 

skall förflyttas längre sträckor, exempelvis från Asien till Europa. Denna typ av 

förflyttning är mycket dyr men kan ske i höga farter, bild på rigg under torrbogsering 

finns i figur 15. Vid kortare avstånd är det fördelaktigt för riggar utrustade med DP att 

själva förflytta sig från en position till en annan. 

Angående ankare så är hälften av GVA:s nybyggen utrustade för full mooring, detta 
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för att exempelvis kunna ligga uppankrade vid dåliga tider.  

För 10 år sedan hade en rigg ett utstakat område, till exempel Nordsjön, för hela sin 

livstid, men idag är det mer flexibelt, vilket leder till dubbla krav på riggarna. 

5. Kommer de produktionsenheter och borrenheter som kommer att komma ut 

på marknaden att ha ett ökat eller minskat behov av supply? 

Svar: GVA anser att det helt klart kommer att finnas ett ökat behov av supply. Detta 

beror på att det kommer att bli en ökning med cirka 35 procent av de semi- 

submersibla riggarna. I dagsläget finns det ungefär 150 stycken och 55 under 

byggnation. Ingen av de gamla riggarna kommer heller att pensioneras under de 

kommande åren. 

6. Hur anser ni att oljepriset påverkar era kunders önskemål, verksamhet och 

marknaden i stort på Nordsjön? 

Svar: GVA säger att oljepriset styr marknaden totalt på lång sikt. Dagens 

tillväxtområden är Brasilien, Västafrika, Kaspiska havet och till viss del Mexikanska 

gulfen. Även om inte Nordsjön tillhör tillväxtområdena har många av aktörerna sin 

bas i nordsjöområdet. USA tillhör även de länder där många av aktörerna har sin bas. 

GVA tror att det kommer att ta mer än 10 år innan det blir någon större utveckling för 

nordlig offshore eftersom tekniken ännu inte finns för att genomföra nödvändiga 

operationer där. Det är dock i dessa regioner som den mesta oljan finns, så därför 

måste man söka sig dit i framtiden. 

Alaska är ett område där det är tekniskt svårt att operera men politiskt stabilt. De 

länder där oljan inte ännu har peakat är oftast politiskt instabila länder vilket medför 

osäkra investeringar.  

7. Är det något särskilt ni kommer att satsa på och vad efterfrågar era kunder? 

Hög isklass/ bättre miljöstandard t ex? 

Svar: Både hög isklass och bättre miljöstandard efterfrågas och är viktiga säger GVA. 

Ett nytt koncept med hög isklass presenterades förra året. Miljöpåverkan har även det 

blivit en viktig faktor. Nollutsläpp är standard, man återvinner och samlar upp skräp 

efter sig, alla jobbar mot ett miljömål. Speciellt viktigt är det om man skall upp till 

Arktis, där miljön är extremt känslig.  

Något som har efterfrågats på senare tid är större mobila enheter som kan operera på 

djupare vatten i värre klimat och i sämre förhållanden. En speciellt viktig del är den så 

kallade risern, som går upp från bottnen. Om man skulle få en kombination av fel 

riser och fel flytetyg kan risern gå av, vilket kan få katastrofala följder. Därför är det 

viktigt att rätt sort riser används till rätt flytetyg samt att de flytande enheterna 

konstrueras på ett sätt som minimerar rörelser och därmed exempelvis 

utmattningsskador i risern.  

Nästa stora utmaning är FLNG, Floating Liquefied Natural Gas, terminal anläggning. 

På detta forskas det otroligt mycket, detta för att kunna möjliggöra en omvandling av 

naturgas till flytande form offshore. Anledningen av behovet är att det på många 
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ställen är omöjligt att dra pipelines från naturgaskällan till land. Eftersom naturgasen 

komprimeras 1/600 när den blir till flytande form så finns ett behov av lasta naturgas i 

flytande form, LNG, och då en anläggning för att komprimera gasen. 

8. Är det ekonomiskt/ miljömässigt fördelaktigt att frångå de mer 

konventionella riggtyperna för att satsa på ny design? Vad efterfrågar 

marknaden? 

Svar: Det kommer hela tiden nya riggtyper, man sätter stor vikt i att minimera 

flytetygets rörelser, detta kan vara att byta form eller öka djupgåendet. 

Den förändring som finns inom konstruktionen är ingen helt ny design, snarare en 

förfining och förbättring av ett befintligt koncept. Man försöker ständigt finna bättre 

riggtyper som till exempel drar mindre bränsle, byggda av lättare material eller göra 

innovationer som exempelvis kan fånga upp spill. 

För att förändra flytetygets rörelsemönster kan man tillämpa en skrovform som inte är 

helt rak eller ben som lutar.  

9. Anser ni att borrfartyg, mikroborrfartyg eller konventionella borriggar är 

bästa lösningen ekonomiskt, produktionsmässigt, miljömässigt vid 

prospektering?  

Svar: Borrprocessen inleds av valet av fält följt av en provborrning. När oljebolagen 

då skall välja borrenhet är det vanligt att de får ta det som finns på marknaden, de 

väljer det som är bäst och billigast, men det bästa finns inte alltid tillgängligt. Valet av 

borrenhet beror mest på vad som finns tillgängligt på marknaden. 

Fördelarna med borrfartyg är att de kan lasta mycket utrustning och att de kan 

förflytta sig fortare än riggar (15- 20 knop). Nackdelen är att de rullar mycket mer än 

riggar samt att bara är ett fåtal borrfartyg som kan påbörja en produktion. 

En fördel med semi- submersibla riggar är att de kan borra i svårare förhållanden med 

högre vågor och kraftigare vindpåverkan.  

10. Vad anser ni är fördelaktigast att använda för produktionsenhet? Nordsjön/ 

Alternativa marknader? 

Svar: I Nordsjön är det fördelaktigast att använda sig av en semi- submersible 

produktionsrigg. Skälet för att semi- submersibla riggar är bäst att använda i Nordsjön 

är de svåra förhållanden som kan vara på Nordsjön. Ett produktionsskepp skulle här 

röra sig enormt mycket jämfört med en produktionsrigg.  

I Västafrika är det istället fördelaktigast att använda sig av en FPSO eftersom det där 

råder politiskt instabilitet. Det är då mer fördelaktigt att lagra oljan till sjöss för att 

sedan skeppa den direkt till ett annat land som är mer politiskt stabilt. Ytterligare en 

anledning till att en FPSO fungerar bra i Västafrikas vatten är att det knappt finns 

några större vågor, vilket gör det relativt enkelt att producera. 

I Mexikanska Gulfen däremot så är det inte lämpligt att använda sig av en FPSO, 

detta på grund av de orkaner som härjar i området. Det är vid sådana situationer 
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mycket svårt att hålla kvar en FPSO. Istället är användandet av semi- submersibla 

riggar och Spar plattformar mer utbrett.  

Det finns dock ett antal FPSO i Nordsjön, men de mer permanenta och större mobila 

enheterna är semi- submersibla. Många av installationerna i Nordsjön är dock fasta 

enheter. 

11. Diskussion 

GVA anser att det finns problem med att operera i nordlig offshore, de anser att det 

fortfarande är för svårt. De anser att risken för personer och miljö fortfarande är allt 

för stora för att kunna arbeta i området på samma villkor som i Nordsjön. Det finns ett 

problem med att eliminera riskerna, det är exempelvis mycket stora avstånd om någon 

råkar illa ut och måste uppsöka läkarvård. 

Jämfört med Nordsjön skall riskerna vara ungefär densamma för att arbeta i nordlig 

offshore. Ytterligare en anledning till att GVA inte ännu satsat på nordlig offshore är 

att det inte finns bra material för att bygga enheter som klarar av de extrema 

förhållanden som råder i regionen. Exempelvis så måste det stål och de elsystem som 

finns idag utvecklas för att fungera. Även lagar och regler måste förnyas för att kunna 

utveckla området. 

GVA har inte satsat på den ryska marknaden, då de har långa ledtider. Norska aktörer 

har däremot större intresse av att samarbeta med Ryssland eftersom Ryssland har en 

viss kunskap internt som norska aktörer saknar. Ryssland har en gedigen kunskap om 

kalla förhållanden då de har verkat i sibiriska områden i åratal. Norrmännen, som har 

andra kompetensområden, finner det fördelaktigt att samarbeta för att utnyttja den 

gemensamma kompetensen.  
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Bilaga 3 

3. Beskrivning av Havila Shipping  

Anledningen till att Havila Shipping har varit intressanta att intervjua för rapporten är 

att de är ett expansivt och relativt nystartat norskt offshorerederi.  

Havila Shipping ASA etablerades 2003, men har genom sin huvudägare Havila AS, 

en lång tradition inom maritim verksamhet. Idag bedrivs verksamheten från 

huvudkontoret i norska Fosnavåg. Rederiet är börsnoterat sedan maj 2005. 

I nuläget opererar Havila 13 fartyg vilka inkluderar PSV, AHTS samt så kallade 

beredskapsfartyg.  

Rederiets nybyggnadsprogram består av 11 fartyg vilket betyder att Havila år 2011 

kommer att driva 24 fartyg inom subsea, ankarhantering, PSV och beredskapsfartyg. 

Ett av fartygen opereras av Havilas joint venture bolag Posh Havila Pte Ltd i 

Singapore samt att 3 av nybyggena även skall opereras av detta bolag. 

Havilas existerande flotta består således av 5 PSV, 5 AHTS, 2 beredskapsfartyg och 

ett subseafartyg. Av nybyggena är 2 PSV, 5 AHTS och 4 subseafartyg. Ett av dessa 

subseafartyg kommer att bli världens största dykbåt och är ett samarbete med Acergy 

Norge, planerad leverans är våren 2010.  

Målet för Havila är att bli ledande leverantör av kvalitetssäkra supplytjänster till 

offshorebolag, nationella såväl som internationella. Detta skall uppnås genom att ha 

fokus på säkra operationer, bra personal och goda intäkter. 

Huvudmarknaden för Havila är Nordsjön och den asiatiska delen av Stilla Havet. För 

att säkra sitt långtidsperspektiv tillämpar rederiet en balanserad befraktningsstrategi 

kombinerat med exponering på spotmarknaden. (Havila Home page 2008, samt 

Havila 2008) 

 

3.2 Sammanställning av frågor och svar- Havila  

Följande frågor låg till grund för den intervju som gjordes med Arild Remö, Master 

Mariner- Manager Chartering and Operations, Havila Shipping ASA. Svaren är en 

sammanställning av den diskussion som följde efter frågeställningen. 

1. Hur ser ni på framtiden för er verksamhet i Nordsjön? Minskad/ utökad? 

Svar: Då riggmarknaden kontinuerligt kommer att utvidgas fram till år 2012, på grund 

av att nya riggar kommer in på marknaden, kommer det även att bli en ökad 

efterfrågan på fartyg. Efterfrågan på fartyg kommer att öka men det kommer 

fortfarande att finnas för många av vissa fartygstyper.  

Havila säger att offshoreflottan i Nordsjön kommer att öka vilket leder till en ökad 

tillgång på fartyg. På grund av detta befarar Havila att det kommer att finnas ett 

överskott av fartyg i Nordsjön vilket leder till en lägre dagshyra.  
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Havila hoppas på att några av fartygen som är verksamma i Nordsjön kommer att 

säljas eller förflyttas till andra marknader. Till exempel så finns det i dagsläget fartyg 

som är byggda på 1970- talet vilka man länge trott skall bort från marknaden. 

Havilas nybyggen är byggda under kontrakt, exempelvis med Maersk i Nordsjön och 

ett fartyg med kontrakt i Mexikanska Gulfen. Havila eftersträvar att ha sina fartyg 

sysselsatta i en mix av spot och långtidskontrakt. Idag vill man ha två AHTS och två 

PSV i Nordsjöns spotmarknad.  

Havila säger att man utan tvivel kommer att öka sin verksamhet i Nordsjön. 

2. Hur anser ni att oljepriset styr er verksamhet och resultat, samt 

investeringar?  

Svar: Oljepriset har en stor betydelse för oljebolagen då många fält inte är bra att 

bygga ut vid ett lågt oljepris. När oljepriset sjunker kan det ha som följd att 

utbyggningen stoppas. Även om oljepriset har rasat under hösten 2008 är Havila 

övertygade om att oljepriset kommer att gå upp igen. Ett idealt oljepris är enligt 

Havila 90- 100 USD/ barrel.  

Havila anser att oljepriset inte påverkar dess resultat så mycket, istället är det väder, 

antalet riggmoves samt tillgång och efterfrågan som styr.  

Ett lågt oljepris påverkar långtidskontrakten för flera olika fartygstyper. Istället för 

hyra in dyra fartyg på spotmarknaden kommer fler fartyg att säkras i billigare 

långtidskontrakt. I dagsläget vill oljebolagen ha fartyg säkrade till en viss rate i 

långtidskontrakt. 

3. Ser ni några hot, eller möjligheter, för er verksamhet inom den närmaste 

framtiden?  

Svar: Den gynnsamma offshoremarknaden har under senare tid gjort att antalet fartyg 

på marknaden har ökat kraftigt. Detta gäller i stort sett alla fartygstyper men speciellt 

midsize PSV och AHTS.  

Havila menar att det fortfarande finns en stor marknad för specialbyggda fartyg och 

konstruktionsfartyg. Detta gäller även stora PSV (1000 m2 däcksyta) och AHTS (upp 

till 25 000 hp) med stor vinschkapacitet, secondary vinsch för fiber och med en bredd 

av minst 22 meter. Dessa större specialfartyg är beräknade att jobba på stora djup, 

över 2000 meter, med en stor marknad i Brasilien och Indien. 

Fibertrossar på 150- 210 mm används på stora djup och för att kunna hantera dessa 

krävs stora sekundära vinschar placerade ovanför den vanliga arbetsvinschen. 

Havila anser att de inte ser några direkta hot mot sin verksamhet. Det som kan 

nämnas som tidigare har varit ett problem var det norska skattesystemet. Kortfattat så 

hade norska rederier sämre förutsättningar än sina utländska konkurrenter, vilket 

medförde att konkurrenterna klarade sig på en lägre hyra än de norska rederierna.  

Ett annat problem har även varit att de försök som gjorts för att få in filippinare och 

indier i flottan har misslyckats då oljebolagen inte gillar detta.  
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4. Vilka indikationer har ni fått från andra aktörer inom branschen gällande 

behovet av servicefartyg (supply, ankarhantering mm.)? Här syftas t.ex. på 

ett högre användande av DP istället för ankare hos riggar, att borrfartyg 

används istället för riggar mm. 

Svar: Borriggar med DP ger ett starkt minskat behov av AHTS. Användandet av DP 

på riggarna har både positiva och negativa sidor. Exempelvis så bränner riggen 

mycket bränsle då de ligger på DP, men att hyra in AHTS för ett rigmove kan även 

det kosta på. Oljebolaget kan behöva betala upp till 100 miljoner norska kronor för ett 

rigmove. Användandet av DP eller ankare beror ofta på hur lång operationen är tänkt 

att ta. 

För PSV beräknas behovet att vara ungefär detsamma. I 30 år har det varit dålig 

logistisk planering av riggarna, vilket medför att småsaker körs ut till riggarna till en 

hög kostnad.  

En framtida effekt kan vara att det kan komma att krävas färre AHTS per rigmove.  

5. Vad finns det för efterfrågan på nytt tonnage? Specialanpassat eller 

standardiserat? Storlek? Egenskaper? 

Svar: Havila tror att fartygen kommer att vara en kombination av specialanpassning 

och standardisering. Exempelvis kan kapaciteten under däck behöva specialanpassas. 

Havila nämner att tankar för metanol kan vara en sådan specialanpassning men även 

sekundära vinschar för fibertrossar på däck, då vart tredje rigmove kräver detta idag.  

Nytt tonnage är i regel utrustande med DP2, speciellt för de fartyg som är sysselsatta i 

norsk sektor.  

Havilas fartyg är idag utrustade med isklass C och tror att det längre fram kan bli 

aktuellt med högre isklass. 

6. Vilka områden ser ni som alternativ till Nordsjön och vart tror ni att behovet 

för er verksamhet kommer att vara som störst? 

Svar: Störst behov globalt sett är utan tvekan Brasilien säger Havila. Brasilien, som är 

under kontroll av statligt ägda oljebolaget Petrobas, behöver enligt uppgift 144 fartyg 

till sin offshoreverksamhet. Detta är ett enormt program och ingen enskild kan bygga 

så många fartyg.  

Även om detta ser ut som en otroligt bra marknad så vill Havila ändå inte verka där då 

det finns många hårda bestämmelser kring operationerna. Först och främst nämns 

bemanningen som ett problem, kravet är att hela besättningen skall vara brasiliansk 

om kontraktet är på över ett år. Om man skulle vilja ha andra nationaliteter ombord 

måste dessa gå utöver den brasilianska besättningen, vilket betyder en högre 

bemanningskostnad.  

Indien är en annan stor marknad där det inte finns samma problem som i Brasilien. 

Det som är speciellt med dessa båda marknader är att djupen man opererar på är 
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betydligt större än tillexempel i Nordsjön. Afrika är även en stor marknad, där det är 

speciellt intressant att operera i Angola och Ghana. Nigeria är dock inte något 

alternativ på grund av de stora problem som finns där.  

Planen för Havila är att hålla sig i Nordsjön, man har dock ett fartyg i Mexikanska 

Gulfen, ett i Australien samt ett i Medelhavet. Havila menar att de är tillfredsställda 

med denna fördelning. 

Nordlig offshore har Havila ännu inte startat med då de ännu inte ser någon större 

efterfrågan där. Det nordligaste man opererar än så länge är på Snöhvit i Nordnorge. 

7. Tror ni att sammanslagningar kommer att bli aktuella? 

Svar: Havila tror att det kan komma att bli aktuellt med joint- venture, exempelvis 

med oljebolag. Tillsammans med PACC Singapore har Havila ett joint- venture. Även 

med Acergy Norge har Havila ett samarbete då de ihop har världens största dykfartyg 

under byggnad, utrustad med DP3. Detta samarbete grundar sig i att man har olika 

specialområden som tillsammans behövdes för projektet.  

Det är enligt Havila inte troligt att det kommer att bli aktuellt med sammanslagningar 

mellan dem och sina konkurrenter. Det kan tänkas att det kan bli aktuellt att vissa av 

deras konkurrenter köper upp andra konkurrenter, mer eller mindre frivilligt.  

Sammanslagningar är svårt att sia om, exempelvis så var det ingen som trodde att 

Statoil och Hydro skulle gå ihop till StatoilHydro.  

Längre tillbaka i den norska historien har andra rederier gått samman till en pool i en 

period, med avsikt att kunna höja de då så låga raterna. 

8. Anser ni att marknaden är stabil, eftersträvar ni långtidskontrakt eller 

föredrar ni att verka på spotmarknaden?   

Svar: Det kommer att komma fler riggar till Nordsjön men dessa är försenade, liksom 

många AHTS och PSV. Många av de nya fartygen har fram tills idag gått till långa 

kontrakt och till marknader utanför Nordsjön, så än så länge har marknaden lyckats 

hålla sig ganska stabil.  

Havila har valt att ha 4 fartyg på Nordsjöns spotmarknad, 2 PSV och 2 AHTS. Fler 

fartyg än dessa på spotmarknaden är inte aktuellt då spotmarknaden är mycket 

krävande. 

Oljebolagen vill nu ha mer långtidskontrakt för att undvika de höga topparna i 

spotmarknaden. 

9. Anser ni att det kommer att behövas fler/ färre fartyg, av den typ ni har, 

globalt? 

Svar: Havila säger att de tror att det kommer att finnas ett större behov eftersom det 

kommer att finnas fler antal riggar. Det kan bli ett problem med antalet AHTS då 

cirka 90 riggar kommer att levereras, inklusive jack- up riggar.  

Det kommer att finnas stor tillgång på midsize PSV vilket kan leda till att det kommer 



 65 

att vara mer tillgång på PSV än behov.  

För att lösa situationen tror Havila att man kommer att behöva få ut ett visst tonnage 

ur Nordsjön, samt att det äldsta tonnaget skrotas. Vissa fartyg som är verksamma i 

Nordsjön är byggda på 70- talet, och dessa har man länge trott skall gå till skrot. Det 

har visat sig att dessa fartyg har klarat sig bra genom åren och problemet nu är att de, 

på grund av sina låga dagskostnader pressar ner dagsraterna.  

Globalt kommer det att behövas större fartyg. För PSV antar Havila att det kommer 

att krävas en kapacitet på 1000m2, och det är inte så många stora PSV byggda idag. 

För AHTS kommer också behövas större fartyg då dessa skall klara av att operera på 

stora djup utanför Brasilien och Indien.  

Konstruktionsfartyg kommer det också att behövas fler av, då man även här behöver 

kunna arbeta på djupare vatten. Här tror Havila att det kommer behövas fartyg med 

kranar på 300- 400 ton, samt med kapacitet att kunna jobba på 4000 meters djup.  

Fartyg byggda för Installation, Maintenance and Repair, så kallade IMR fartyg, tror 

Havila det kommer att bli stor efterfrågan på. De har just nu ett sådant fartyg under 

byggnad och det kan eventuellt bli fler i framtiden.  

I Mexikanska Gulfen kommer det att bli en fortsatt efterfrågan på fartyg med ROV, 

på grund av den skada som orkanerna i området orsakat på plattformar och dylikt. Det 

har under de senaste två åren varit allt fler fartyg som jobbat med detta. 

10. Diskussion 

Svar: Angående Ryssland tror Havila att det kan bli aktuellt med fartyg på Shtokman. 

De anser dock att Ryssland för en ostabil politik och ofta ändrar mening. 

StatoilHydro, som är Havilas största kund är involverade i projektet. Havila har i 

dagsläget 6 fartyg verksamma för StatoilHydro, vilket kan betyda ett framtida 

engagemang i Shtokman.  

Miljö är en aspekt som har blivit allt viktigare. Alla fartyg som Havila bygger idag 

håller en så kallad clean class. Detta innebär double hull, bättre system, reducerade 

CO2 och NOx (upp till 90 %) utsläpp. Fokus på miljö är genomgående i hela 

företaget inte enbart på fartygen.  

Angående bränsle så är det upp till oljebolagen vad som skall användas. På Havilas 

nybyggen installeras maskiner som har mindre bränsleförbrukning, man designar 

även fartygen så att de skall gå lättast möjligt genom vattnet, man använder sig av 

Havyard design. 
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Bilaga 4 

4. Beskrivning av Farstad Shipping 

För att rapporten skall få relevant information från olika aktörer inom branschen har 

Farstad Shipping valts då de har lång erfarenhet av offshorebranschen och är ett stort 

rederi med 50 fartyg i sin flotta. 

Farstad Shipping ASA är ett börsnoterat servicefartygsrederi med sin bas i norska 

Ålesund. De finns även representerade med kontor i Aberdeen, Melbourne, Singapore 

och Macaé i Brasilien samt att de är närvarande i Angola via ett joint venture.  

Rederiet grundades 1956 men det dröjde fram till 1973 innan Farstad Shipping 

beslutade sig för att träda in på offshoremarknaden. Detta gjorde man som en av de 

första servicefartygsoperatörerna i Nordsjön. Vid samma tidpunkt kontrakterade man 

sitt första servicefartyg, en AHTS. 

Fartygsflottan består i dagsläget av 51 fartyg och 6 fartyg under byggnad. Flottan är 

uppdelad på 23 PSV och 28 AHTS. Av de fartyg som ligger i beställning är 4 AHTS, 

1 PSV samt ett konstruktionsfartyg. Utav dessa fartyg var 17 fartyg sysselsatta i 

Nordsjön, 10 i Brasilien, 21 i Australien och fjärran östern, 1 i Mexikanska Gulfen 

samt ett fartyg i Västafrika i april 2008. 

15 av AHTS fartygen är verksamma i Australien och fjärran östern, 7 AHTS i 

Brasilien och 5 AHTS i Nordsjön. Av de AHTS som är verksamma i Nordsjön är 3-4 

verksamma i spotmarknaden. 

Av Farstads 22 PSV fartyg var 11 verksamma i Nordsjön, 6 i Australien och fjärran 

östern, 1 i Afrika, 1 i Mexikanska Gulfen samt 3 i Brasilien i april 2008.  

Rederiet fokuserar starkt på hälsa, säkerhet och miljö men även kvalitet. Dessa 

aspekter har varit viktiga under konstruktionen och byggandet av rederiers nya fartyg, 

som byggs i Norge. Leveranserna av nybyggena är beräknade att ske innan mars 

2010.   

Farstads fokus är att vara en ledande försörjare av kvalitetsservice till den 

internationella olje- och gasindustrin offshore. Fokuserar globalt på större och mer 

avancerade fartyg i PSV, AHTS och subsea- segmenten. Farstad vill även behålla sin 

långtidskontraktsprofil. (Bakken & Stavseng 2008, samt Farstad Home page 2008) 

 

4.2 Sammanställning av frågor och svar- Farstad Shipping 

Följande frågor låg till grund för den intervju som gjordes med Svein Leon Aure, 

Master Mariner- Chartering och Karl- Johan Bakken, Chief Executive Officer, 

Farstad Shipping ASA. Svaren är en sammanställning av den diskussion som följde 

efter frågeställningen. 

1. Hur ser ni på framtiden för er verksamhet i Nordsjön? Minskad/ Utökad? 

Svar: Farstad tror inte att verksamheten i Nordsjön kommer att minska i ett tioårs- 
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perspektiv. Marknaden idag har varit stabil och ökat en del. I själva nordsjöbassängen 

är det mesta av reserverna hittade, men man tror inte att aktiviteten kommer att 

minska de närmaste tio åren.  

Farstad tror speciellt att nya områden i närheten till Nordsjön kommer att bidra till en 

ökad aktivitet, här menar man framförallt områden i Norska Havet och i Barents Hav. 

Dessa marknader kommer att vara ett alternativ till den reduktion som kommer att ske 

i själva nordsjöbassängen. Denna ökning i norr kommer att balansera reduktionen i 

söder.  

Då fler fält kommer att utvecklas längre norröver kommer detta att ge upphov till ett 

behov av nytt tonnage som klarar av de förhållanden som råder där. Farstad tror även 

att behovet av subsea- fartyg kommer att öka då allt mer utrustning placeras på 

bottnen.  

2. Hur anser ni att oljepriset styr er verksamhet och resultat samt 

investeringar? 

Svar: Verksamheten är väldigt styrd av oljepriset då oljebolagens projekt beror på 

oljepriset. Som exempel så krävs det ny teknologi för att kunna öka utvinningen ur de 

redan exploaterade reserverna, vilket gör att utvinningen blir allt dyrare. För att då 

genomföra denna allt dyrare utvinning så krävs det ett visst oljepris. 

Om man har ett lågt oljepris under en lång period kan detta resultera i att oljebolagen 

inte sätter igång planerade projekt, vilket betyder färre jobb för servicefartygen. 

Ett motsatt scenario, mycket högt oljepris som varar över en längre period, kan ge 

andra effekter för serviceverksamheten. Här nämns som exempel att högre oljepris är 

kostnadsdrivande för rederiet på grund av dyrare bunker mm. Här anses istället ett 

oljepris på 70- 100 USD/ barrel vara idealt. Många av de projekt som oljebolagen har 

idag har en break- even på 30- 40 USD/ barrel. 

En långvarig nedgång i oljepriset har till följd att borraktiviteten stoppas och man 

satsar allt mindre på ny teknologi, vilket medför en mindre efterfrågan på tjänster 

vilket är dåligt ur rederiernas perspektiv. 

När oljepriset har varit högt har marknaden gått av sig självt, medan man idag inte har 

någon klar bild av hur marknaden kommer att se ut i efterdyningarna av den kraftiga 

nedgång i oljepriset som vi upplevt under hösten 2008. 

Världen kommer att öka intresset för alternativ till fossila bränslen. 

3. Ser ni några hot mot er verksamhet, eller möjligheter, inom den närmaste 

framtiden? 

Svar: En möjlighet är att mycket av aktiviteten flyttas ner på havsbottnen, vilket 

medför ett ökat behov av fartyg som kan sköta installationer och reparationer mm.  

Exempel på fartyg som är attraktiva för denna marknad är så kallade IMR- fartyg som 

arbetar subsea. Farstad säger att det är häri deras möjlighet ligger då behovet för 

denna verksamhet kommer att öka under de kommande tio åren. 
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En annan möjlighet är att Barents Hav kommer att utvecklas, vilket betyder att nya 

fartyg kommer att behövas med en kunnig besättning. Man har i dagsläget fartyg som 

kan operera i kallare vatten, exempelvis har fartygen utrustats med double hull. Detta 

är något som man har haft i baktanke då man har beställt nya fartyg. 

Ett hot mot verksamheten är ett lågt oljepris men även det faktum att det kan komma 

att finnas allt för många fartyg på marknaden. För många fartyg på en mindre 

marknad leder till att raterna pressas ner.  

Ett annat hot är bristen på erfaret manskap och befäl. Farstad menar att det är speciellt 

nya aktörer som påverkas av denna brist. Flera av de nya rederierna har under några 

få år växt med upp till 70 procent och inte haft förmågan att rekrytera och utbilda i 

samma hastighet som man har behövt nytt folk.  

Alltsedan Bourbon Dolphin gick under våren 2007 har kravet på kompetent befäl och 

manskap ökat. Farstad själva tycker inte att de har några större problem med sin 

rekrytering då man planerar och rekryterar aktivt samt har ett nära samarbete med 

skolor i området. 

Oljebolagen har även krav som påverkar bemanningen, de är väldigt restriktiva med 

att låta exempelvis filippinare och indier arbeta i på den norska sockeln. Även i 

Australien och Brasilien, där Farstad är verksamma, finns hårda bestämmelser som 

reglerar besättningens nationalitet.  

För att få operera i kontrakt som varar i över 2 år på den brasilianska marknaden så 

måste flera kriterier vara uppfyllda. Fartyget måste vara byggt i Brasilien, bära 

brasiliansk flagg och vara bemannad med brasilianare.  

I Australien finns det krav på att besättningen skall vara från Australien och i 

Nordsjön finns ofta kravet att besättningen skall vara skandinavisk.   

4. Vilka indikationer har ni fått från andra aktörer inom branschen gällande 

behovet av servicefartyg (supply, ankarhantering mm.)? Här syftas t.ex. på 

ett högre användande av DP istället för ankare hos riggar, att borrfartyg 

används istället för riggar mm. 

Svar: Även om användandet av DP ökar hos riggarna tror Farstad ändå inte att det 

kommer att bli någon dramatisk minskning av efterfrågan på AHTS. Detta grundar 

man på att de produktionsriggar och produktionsfartyg som finns oftast använder sig 

av ankare då man ligger på samma location under lång tid. Norska regler säger även 

att riggar inte får förflytta sig för egen maskin i den norska sektorn, utan behöver bli 

bogserade.  

För borriggar kan det dock bli en minskad efterfrågan på ankarhantering.  

Farstad säger att de tror att marknaden för PSV inte kommer ändras så mycket, 

riggarna i Nordsjön kommer att behöva en fortsatt försörjning av PSV. Behovet 

kommer att vara utan inverkan av nya riggtyper, i alla fall som det ser ut nu. 

När det gäller PSV bygger ej Farstad på spekulation utan måste ha kontrakt för att 

bygga. Detta beror på att PSV till största del servar produktionsverksamheten, vilket 
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ger långa säkra kontrakt. AHTS är mer aktuellt att bygga på spekulation. 

5. Vad finns det för efterfrågan på nytt tonnage? Specialanpassat eller 

standardiserat? Storlek? Egenskaper? 

Svar: Farstad tror att fartygen kommer att bli allt större, speciellt när det gäller AHTS. 

Detta beroende på att man opererar på större djup och då behöver större lagerkapacitet 

och större vinschar. 

För PSV tror Farstad att storleken inte kommer att öka så mycket inom den närmaste 

framtiden. De fartyg som byggs nu är nu cirka 90 meter, denna storlek behövs för att 

kunna ta den lasten som krävs. 

Fokus just nu ligger mycket på miljön. Det som är särskilt viktigt har varit att satsa på 

så kallad clean design. Detta betyder att man konstruerar sina fartyg med double hull 

och konstruerar fartygen på så sätt att man minskar sina CO2 och NOx utsläpp i luften 

och havet. Denna specialanpassning och satsning på bättre miljöstandard kostar 

mellan 40 och 60 miljoner per fartyg. Detta omfattar kostnader för exempelvis 

miljövänligare motor och katalysatorer. 

Det tonnage som Farstad tror att det kommer att vara stor efterfrågan på är IMR. Det 

största fartyget som Farstad håller på att bygga just nu är ett subseafartyg och 

specialbyggt för oljebolaget Saipem.   

Den storlek som kommer att vara aktuell är den storlek som gör det möjligt för 

fartygen att operera på djupare vatten med en god stabilitet, dock tror inte Farstad att 

storleken kommer att öka dramatiskt.  

6. Vilka områden ser ni som alternativ till Nordsjön och vart tror ni att behovet 

för er verksamhet kommer att vara som störst? 

Svar: Farstad opererar framförallt i Nordsjön och Brasilien. Brasilien, vars marknad 

kontrolleras av statligt ägda Petrobas, har under senare tid upplevt en boom som 

Farstad har varit med i då de har varit verksamma i Brasilien en längre tid. 

Västafrika är en ökande marknad där Farstad i dagsläget har ett fartyg. Dock har man 

ej fartyg för att kunna sätta in fler fartyg i området. Australien, där Farstad har 20 

fartyg, och fjärran östern, där Farstad har 3 fartyg, är andra områden där Farstad ser 

en ökning av aktiviteten. Kina kommer även att öka i sin aktivitet men där finns 

Farstad ännu inte representerade.  

USA är inget område som man satsar på idag på grund av att man där har efterfrågat 

annat tonnage än det som Farstad har. Det är även krångligt att verka i USA eftersom 

det råder en viss protektionism där samt att det krävs mycket pappersarbete. 

Farstad är ännu inte involverade i ryska Shtokmanprojektet då man väntar på att 

exploateringen skall utvecklas ännu mer. Man antar här att man senare kommer att få 

förfrågningar på att bygga den sorts fartyg som krävs. 

7. Tror ni att sammanslagningar kommer att bli aktuella? 

Svar: Farstad tror att det kommer att bli aktuellt med uppköp av konkurrenter snarare 
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än sammanslagningar i branschen. Detta grundar sig i att marknaden har varit mycket 

god i några år , vilket har lett till att många nya aktörer har spekulerat i nya fartyg. 

Många av dessa nya aktörer befaras inte ha någon ambition att operera fartygen utan 

har sett beställningen som en ren investering för att tjäna pengar. Flera av de som på 

senare tid lagt in beställningar på fartyg har inte varit i branschen innan. 

Marknaden har under de senaste åren inte enbart varit god. År 2004 var till exempel 

ett riktigt dåligt år. Följden av detta är att de företag som har pengar kommer att gå 

vinnande ut ur de sämre tiderna. 

Många fartygsleveranser är planerade till 2010- 2011, varav vissa kanske aldrig 

kommer att bli av då det på grund av den rådande finanskrisen kan vara svårt att få 

finansiering för fartygsbyggnationen.  

Farstad befarar att det kommer att bli aktuellt med uppköp eller sammanslagningar 

redan nästa år. Detta med anledning av att kapitalbindningen för nya fartyg är högre 

än för äldre fartyg, vilket medför att äldre fartyg kan tåla en lägre hyra och därmed 

klara sig bättre i svårare tider. Nya aktörer klarar inte av en lägre hyra då de inte har 

samma soliditet som äldre konkurrenter, samt högre kapitalbindning. 

8. Anser ni att marknaden är stabil, eftersträvar ni långtidskontrakt eller 

föredrar ni att verka på spotmarknaden?   

Svar: Farstad har som strategi att teckna långa kontrakt samtidigt som man vill ha 

några fartyg i Nordsjöns spotmarknad. Anledningen till att man vill ha 

långtidskontrakt är att man vill gardera sig mot riktigt låga rater på spotmarknaden 

och genom detta ha en säkrare sysselsättning. Enligt Farstad har det dock varit så att 

beräknat på de senaste 15 åren har visat sig vara bara marginellt bättre att verka på 

spotmarknaden, fast än långtidskontrakten är säkrare. 

I dagsläget har Farstad 3-4 fartyg på spotmarknaden, men idealet är att endast ha 2-3 

fartyg på denna marknad. Detta till följd av att marknaden är mycket variabel, 

exempelvis har dagsraterna skiftat från 2,5 miljoner NOK till endast 100-200 tusen 

för AHTS på bara någon vecka.  

För att lättare kunna hänga med i marknaden använder sig Farstad av mäklare som är 

fokuserade på offshoremarknaden.  

9. Anser ni att det kommer att behövas fler/ färre fartyg, av den typ ni har, 

globalt? 

Svar: Här tror Farstad att det kommer att bli ett behov för fler fartyg, man tror i alla 

fall inte att behovet kommer att minska. På världsbasis kommer det absolut att 

behövas fler fartyg då mycket av dagens gamla tonnage exempelvis inte kan operera 

på djupare vatten. 

Situationen har förändrats på senare tid till följd av den finanskris som skakat världen. 

Den förändrade situationen har påverkat användandet av olja och gas vilket i sin tur 

har påverkat Farstad.   

Farstad tror att det kommer att bli en överetablering av supplyfartyg vilket kommer 
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leda till en avkylning av marknaden, vilket i sin tur kommer att ge upphov till en 

tuffare marknad. Här talar man om en totalmarknad som ett samlingsbegrepp för 

offshorebranschens olika marknader.  

Fartyg som är knutna till drift och produktion, som PSV, kommer att ha en bättre 

marknad vid en nedgång i aktivitetsnivån. Fartyg knutna till utforskningsmarknaden 

kommer att få en sämre marknad då denna aktivitet är det första som oljebolagen skär 

ner på vid sämre tider.  

10. Diskussion 

Svar: Angående svårigheter med andra länders politik nämns att Farstad tidigare varit 

verksamma i Nigeria. Denna marknad var dock inte tillfredsställande för Farstad på 

grund av den bristande säkerheten vilket ledde till att kontraktet och fartyget såldes. 

Andra områden som har visat sig vara problematiska rent politiskt är Israel, där man 

efter hamnanlöp kan ha stora svårigheter att fortsätta till andra länder.  

Vad gällande Ryssland så tror Farstad att de har för avsikt att ta tillvara på 

norrmännens kunskap i offshore, detta för att Norge har visat sig ligga i framkant när 

det gäller teknik och nya innovationer. Ryssland är pådrivande när det gäller 

samarbeten, men Farstad tror här att ryssarna själva kommer att ha kontroll och sköta 

sina egna områden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Bilaga 5 

5. Beskrivning av R.S. Platou Offshore 

Med anledning av att Platou är en av världens främsta mäklare inom offshore har de 

valts ut för att intervjuas då dess synsätt på branschen kan vara mer objektiv än många 

andra aktörers. 

Platou är en internationellt ledande mäklarfirma för fartyg och offshore, etablerad 

1936. Genom att erbjuda tjänster inom befraktning, köp och sälj samt tilldelning av 

uppdrag för fartyg och offshoreenheter, servar Platou shippingbranschen såväl som 

offshoreindustrin. Kärnverksamheten kompletteras av en variation av 

undersökningsmaterial och marknadsrapporter.  

Huvudkontoret ligger i Oslo, men Platou har även kontor i Singapore, Aberdeen, 

London, Köpenhamn, Houston, Moskva, Lagos, Shanghai, Istanbul, Genève och Rio 

de Janeiro. 

Platou arbetar aktivt med flera oljebolag och industriella koncerner, både med att 

täcka deras dagliga behov av transport såväl som att ge dem råd om framtida 

strategier inom ramen för Platous expertisområde. 

Platou är indelat i flera olika avdelningar där offshoreavdelningen är av största 

intresse för rapporten. Verksamheten involverar avtal för nybyggen, köp och sälj, 

befraktning samt konsultation inom segmentet för borrenheter, offshore support och 

utvecklingen av fält.  

För borrentreprenörer hjälper Platou till med att säkra arbete för dess enheter i nya 

områden, ger råd till oljebolag om marknadsmöjligheter samt agerar som mäklare 

mellan köpare och säljare på andrahandsmarknaden.  Platou hjälper även varv och 

ägare att säkra nybyggnadskontrakt.  

För supplyfartyg täcker Platou världsmarknaden när det gäller befraktning, köp och 

sälj och nybyggnadsuppgörelser. Vid oljebolags förvärvande av marin utrustning 

verkar Platou som rådgivare samt att de står för rättvisa marknadsvärdesbedömningar 

för shipping och offshoretillgångar.  Dessa bedömningar görs som en del av Platous 

marknadsundersökningsverksamhet och rådgivande aktivitet. (Platou 2008, The 

Platou Report, samt Platou Home page 2008) 

 

5.2 Sammanställning av frågor och svar Platou. 

Följande frågor låg till grund för den intervju som gjordes med Ole Fosse, Senior 

Partner Offshore Support Vessels och Arne Rustad, Partner, R.S. Platou Offshore AS. 

Svaren är en sammanställning av den diskussion som följde efter frågeställningen. 

1. Hur tror ni att servicefartygsmarknaden i Nordsjön kommer att se ut i ett 

10- års perspektiv? Ökad/ minskad? 

Svar: Platou fokuserar som längst på de närmaste 4-5 åren eftersom marknaden kan 
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vara mycket varierande. Spotmarknaden kan till exempel förändras mycket på bara en 

vecka. 

Det som Platou ser i nuläget är att det kommer att finnas mer fartygskapacitet än 

riggkapacitet i den närmaste framtiden. Detta kommer att leda till att raterna för 

servicefartyg kommer att sjunka och bli sämre år 2009 och 2010 än vad de är idag.  

Några av servicefartygen som är verksamma på Nordsjön är gamla och fler riggar 

byggs vilket kommer att leda till en stabil marknad på lång sikt.  

De nästkommande 3-4 åren kommer det enligt Platou att bli en ökning av aktiviteten 

på Nordsjön, men det är inte säkert att detta kommer att leda till några högre rater. 

Den totala aktiviteten beror på oljepriset och ett ökat behov av utvinning. 

Eftersom det idag brukas mer olja än vad som finns så kommer det att borras i all 

oändlighet. Sedan tidigt 80- tal har det varit en jämn ökning av konsumtionen och då 

oljan inte är en förnyelsebar resurs kommer det att finnas ett gap mellan efterfrågan 

och produktion.  

Oljebolagen producerar mer än de har och i högre takt än de finner nya fält och 

reserver samt att de producerar mindre än vad de säger att de skall göra.  

Oktober 2004 var startskottet för den kraftiga stegring av oljepriset som varade fram 

till sommaren 2008. Detta berodde på flera faktorer varav en av dem var att Shell 

hade gått ut med att de hade större reserver än vad de egentligen hade. 

2. Hur anser ni att oljepriset påverkar marknaden i Nordsjön/ Globalt? 

Investeringar/Resultat? 

Svar: Oljepriset betyder allt i offshorebranschen säger Platou. Allt kan härledas 

tillbaka till oljepriset. Exempelvis har alla marknadsanalyser gjorts med en 

förutsättning av ett visst oljepris.  

Enligt Platou var oljepriset för högt i somras. Det nuvarande oljepriset på runt 50 

USD/ barrel är normalt sett ett relativt högt pris. Det är dock så att 50 USD/ barrel 

betalt idag ger en lägre vinst än det tidigare gjort eftersom de projekt som genomförs 

idag är betydligt dyrare än vad de kostade förr.  

Mycket pekar på att många ser det rådande, lägre oljepriset som ett bekymmer men 

Platou menar att det är sundare med ett oljepris på 80- 100 USD/ barrel än de höga 

priserna som fanns under sommaren 2008.  

Vid nästa uppgång i oljepriset kan det bli katastrof menar Platou, eftersom alla då vill 

säkra sina reserver, vilket kan leda till ett skenande oljepris. 

Idag är endast 25 procent av Transoceans riggar sysselsatt med att hitta nya fält. 75 

procent av dess borriggar är istället sysselsatta med utveckling av existerande fält. 

Idag försöker man att öka oljeproduktionen med några procent för varje fält och det 

var först under 2007 som man började fokusera på att vi förbrukar mer än vad som 

produceras.    
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3. Vilka marknader anser ni är alternativa marknader till Nordsjön? 

Ekonomiska och politiska aspekter? 

Svar: Västafrika, Medelhavet och Brasilien anser Platou vara alternativa marknader 

till Nordsjön, samt Indien och Australien. 

Det finns idag cirka 200 offshorefartyg i Nordsjön men det är inte där det största 

verksamhetsområdet ligger.  

Exempel: 

1996 fanns det 48 AHTS i Nordsjön varav dessa stod för 50 procent av världsflottan. 

2006 fanns det 52 AHTS i Nordsjön varav dessa endast stod för 25 procent av 

världsflottan.  

Detta betyder att marknaden utanför Nordsjöområden har växt mer även om antalet 

fartyg totalt har ökat i Nordsjön. Det blir exempelvis en ökad verksamhet i fjärran 

östern, där man idag mest använder sig av äldre och sämre tonnage. Däremot kan det 

komma behövas fler servicefartyg då cirka 40 nya fält är planerade i området. 

Det bör nämnas att det endast i Nordsjön finns en fullt fungerande spotmarknad, men 

att det även har varit på gång i andra delar i världen.  

Vad gällande politiska aspekter så anser Platou att Ryssland är extremt 

protektionistiskt, korrupt och ett av de mest ostabila länderna. Det går inte att 

planlägga några projekt där då tidsaspekten kan vara mycket variabel, ofta drar 

projekten ut på tiden.  

Det är en fin tanke med efterfrågan på utländska fartyg med hög isklass osv. men 

Platou tror att det finns en risk att Ryssland i slutändan kör sitt egna race. 

4. Tror ni att aktiviteten i Nordsjön kommer öka/ minska och vad beror det på?  

Svar: Platou tror att aktiviteten kommer att öka de kommande 3-5 åren, men att denna 

aktivitet är beroende på det aktuella oljepriset och reserver. 

5. Vad finns det för efterfrågan på nytt tonnage? Specialanpassat/ 

standardiserat, storlek, egenskaper? 

Svar: Platou tror att efterfrågan på konstruktionsfartyg kommer att öka samt att dessa 

kommer att bli allt större. Fler fält kommer att använda subsea anläggningar, vilket 

kräver fartyg som kan arbeta på större djup. 

Angående AHTS så tror Platou att det kommer att byggas allt för många fartyg i 

förhållande till antalet nya riggar som kräver ankarhantering. Enligt Platou är det hela 

70- 80  procent av de nya riggarna som byggs med endast DP, det vill säga utan 

konventionell mooring. 

Däremot tror Platou att efterfrågan på stora ankarhanterare kommer att öka då man 

opererar på allt djupare vatten. Det ökande användandet av FPSO kommer även att 

medföra att det kommer att behövas fler större ankarhanterare för att ankra upp dessa. 
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Den egenskap som är mest eftertraktad och under utveckling är miljöaspekten och 

säkerheten ombord. Det är idag vanligt att fartyg byggs med clean design samtidigt 

som DP blir allt vanligare. 

StatoilHydro, som idag har cirka 70 servicefartyg i kontrakt, och leder utvecklingen i 

Nordsjön när det bland annat gäller teknologi och miljö.  Exempelvis vill oljebolagen 

ha manskapsfria däck under operation eftersom att det är farligt att arbeta på däck. 

Som en lösning på detta problem har man installerat cargorail kranar som skall 

minska behovet av manskap på däck under exempelvis ankarhantering.  

För PSV där klämskador är en risk är det svårare att komma på en lösning om hur 

man skall kunna konstruera manskapsfria däck.   

6. Vilken typ av ny borr-/produktions enhet är mest eftertraktad för 

Nordsjöområdet/ globalt och hur påverkar typen servicefartygens 

verksamhet. (Ex. ökat användande av DP, mindre behov av supply mm.) 

Svar: Av borriggar har det i genomsnitt funnits cirka 450 riggar de senaste 30 åren. 

Detta antal kommer att öka till 750 riggar under de närmaste åren. Om alla dessa 

kommer att få uppdrag kommer även servicefartygen att få jobb.  

Det är enligt Platou endast 20 procent av de nybyggda borriggarna som kommer att 

utrustas med konventionell mooring, men i Nordsjön kommer riggarna antagligen inte 

få ligga och borra i åratal på DP. Inte heller får riggarna förflytta sig för egen maskin. 

Detta betyder att PSV kommer att ta marknadsandelar så denna service fortfarande 

kommer att vara lika stor för riggarna men att det ändå kommer att finnas allt för 

många ankarhanterare på marknaden. 

Platou tror att antalet flytande produktionsenheter kommer att öka. Exempelvis 

kommer antalet FPSO att öka, vilket kommer att kräva stora ankarhanterare när de 

skall lägga ut sina ankare. Dessa produktionsenheter kommer mestadels att användas 

utanför Västafrika, men till viss del även i Nordsjön.  

I Nordsjön menar Platou att det kommer att bli ett ökat användande av subsea- 

anläggningar. Dessa anläggningar kommer att kopplas till de redan existerande fälten. 

Troligt är att subsea- anläggningar kommer att användas mycket i Nordsjön samt 

områden norr om Nordsjön. 

I vissa områden kommer det att bli för dyrt att lägga pipelines till land och därför 

kommer skytteltankers istället användas. 

7. Hur tror ni att ”peak oil” påverkar Nordsjön och dess aktörer?  

Svar: Platou menar att branschen blir allt mer desperata på att borra. När oljepriset var 

på uppgång ville alla köpa olja för att säkra sina intressen.  

Ett lågt oljepris får en avtagande aktivitet till följd med en mindre ökning än det 

normalt skulle ha varit.  

Ett högt oljepris påverkar marknaden så att man får en ökad aktivitet, man försöker att 

utvinna mer ur sina befintliga källor vilket leder till att källorna varar längre.  
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Angående de flesta av de fasta installationerna som byggts så har de haft en beräknad 

livslängd på cirka 20 år, men de flesta installationerna står ofta dubbelt så länge som 

först beräknats. Detta kommer få till följd att rivningsmarknaden, decommissioning, 

kommer att bli mycket stor i Nordsjön då många installationer är mycket gamla. Då 

dessa installationer inte längre är i bruk och läggs ned skall alla delar av installationen 

föras till land.  

8. Vad tror ni att det finns för möjligheter/hot för aktörer sysselsatta i 

Nordsjön? 

Svar: Möjligheter kommer att vara den ökade byggnationen av vindkraftverk till sjöss 

men även decommissioning.  

I Norska Havet och Barents Hav finns oupptäckta källor, men utvecklingen av dessa 

beror på oljepriset. Nordsjön är dock en mättad marknad. 

Det som kan vara ett hot för de servicefartygsaktörer som är sysselsatta i Nordsjön 

kan vara att tillväxten i Nordsjön är begränsad. Det är således begränsat med 

tillväxtmöjligheter, detta har resulterat i att exempelvis norska offshorerederier verkar 

allt mer i övriga världen om de önskar att öka sin aktivitet.  

En annan aspekt som kan vara ett hot mot de norska aktörerna är skatterna som ibland 

ses som mycket orättvisa.   

9. Tror ni att sammanslagningar inom branschen kommer att vara aktuella för 

att möta nya krav och utmaningar? (Ex. Finansiella svårigheter, 

svårtillgängliga exploateringsområden, miljökrav mm.) 

Svar: Platou säger att sammanslagningar eller uppköp blir en följd av den rådande 

finanskrisen.  

Flera mindre oljebolag kan komma att köpas upp av större oljebolag. Detta för att de 

större oljebolagen vill öka sina reserver, och för att de små oljebolagen kommer att 

känna sig tvingade att sälja då de inte har råd att finansiera sina utgifter. 

För de rederier som nyligen startat sin verksamhet, på grund av den goda marknaden, 

kan det komma att bli svårt att finansiera sina nybyggen. Platou tror här att rederier 

med endast ett fartyg kan få svårt att klara finanskrisen och därigenom tvingas till 

försäljning. Detta till bakgrund av att flera av dessa rederier med endast ett fartyg har 

startats av folk utan kunskap om branschen och bara för att marknaden har varit så 

god. 

Platou tror däremot att de norska rederier som varit i branschen under en lång tid inte 

kommer att ha samma problem. 

Exempelvis har den beräknade intjäningen för ett nytt servicefartyg per år beräknats 

vara 1/3 av fartygets inköpspris. Detta är en kraftigt överdriven positiv beräkning. 

10. Diskussion 

Svar: I goda tider tror man att marknaden skall fortsätta på samma spår i all 

oändlighet. Spotmarknaden har exempelvis varit fantastisk de senaste 4 åren.  
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I Nordsjön har det inte varit en enda ledig rigg. Det var under 80- talet som det 

byggdes nya riggar senast men de senaste årens uppgång i marknaden har bidragit till 

att det nu byggs många nya riggar.  

Priset för att bygga riggar och servicefartyg har dubblerats eftersom efterfrågan har 

ökat så kraftigt under de senaste åren. Dagsraten för riggar har ökat från med 4-5 

gånger.  

Platou säger att pipelinesystemet kommer att byggas ut kraftigt de närmaste åren samt 

att antalet subsea- anläggningar kommer att öka betydligt. Även decommissioning 

förutspås att öka vilket leder till ett ökat behov av pipelineläggningsfartyg och 

konstruktionsfartyg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


