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Besøkte et av verdens reneste oljefelt
– Johan Sverdrup–feltet viser at vi kan drive klimavennlig oljeproduksjon på norsk sokkel og samtidig 
skaffe enorme inntekter til velferdsstaten, sier forbundsleder Frode Alfheim under et nylig besøk på feltet.

Tekst:   Atle Espen Helgesen

Forbundsleder i Industri Energi, Frode 
Alfheim, var nylig på Johan Sverdrup–feltet 
i Nordsjøen sammen med LO-leder Peggy 
Hessen Følsvik. I løpet av dagen offshore fikk 
de lære mer om hvordan feltet driftes, treffe 
en rekke medlemmer og høre om Equinors 
framtidsplaner for sokkelen.

– Stemmer det at Johan Sverdrup er det 
oljefeltet med de laveste klimautslippene i 
verden, spør en av LO-lederens rådgivere 
under besøket.

Equinors representanter om bord tør ver-
ken å bekrefte eller avkrefte det på stående 
fot, men slår fast at det i alle fall er blant de 
aller reneste feltene i verden. –Våre CO2–
utslipp er bare en hundredel av gjennomsnit-
tet i verden, sier plattformsjef Rune Mathisen 
på Johan Sverdrup Feltsenter.

Grunnen til de lave CO2-utslippene er 
fordi feltet drives med strøm fra land, som 

er basert på ren, norsk vannkraft. – I 2020 
viste målinger at ett fat olje produsert på 
Johan Sverdrup slapp ut 0,17 kilo CO2, 
mens verdensgjennomsnittet er 18 kilo per 
fat. Utslippene er estimert til å ligge under 
0,7 kg per fat i feltets levetid, fortsetter 
plattformsjefen.

78 prosent går til staten
Første fase av Johan Sverdrup–feltet kostet 
ufattelige 83 milliarder kroner. Likevel tok 
det bare 18 måneder med produksjon for å 
skrive ned kostnadene. Utbyggingsfase 2 
som pågår nå er beregnet å koste ytterligere 
41 milliarder kroner.

I drift genererer dette feltet alene 3400 
årsverk.

– Vi produserer nå 535.000 fat olje per 
dag. Det betyr at med dagens oljepris tjener 
vi 1 milliard kroner hvert tredje døgn. 78 pro-
sent av inntektene går til staten. Når fase 2 er 

i gang vil produksjonen økes til 700.000 fat. 
Da vil Johan Sverdrup stå for 30 prosent av 
oljeproduksjonen på norsk sokkel, sier Kjetil 
Hove som er konserndirektør for norsk sok-
kel i Equinor.

Feltet skal produsere i 50 år framover. Og 
gjennom levetiden er det beregnet å gi 900 
milliarder kroner i inntekter til staten.

Skal bli en energiprovins
I møte med LO- og Industri Energi-lederne 
opplyser konserndirektør Kjetil Hove at 
Equinor skal transformere norsk sokkel fra 
å være en olje- og gassprovins til å bli en 
energiprovins.

– Vi ser store muligheter for norsk sok-
kel, men også betydelige utfordringer. 
Fagbevegelsen spiller en viktig rolle i denne 
transformasjonen og dette må vi løse 
sammen, sier Hove.

Han forklarer selskapet vil bruke den 

Fortsetter på neste side
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LO–leder Peggy Hessen Følsvik og Frode Alfheim på Johan Sverdrup–feltet. Her sammen 
med Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor. Foto: Atle Espen Helgesen
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REAGERER PÅ 
NEDLEGGELSE 
AV YRKESFAG-
KLASSE
Industri Energi reagerer 
på at en av to industri-
teknologiske klasser 
legges ned i Saltdal. 

– Det er strategisk viktig å 
opprettholde antall plasser for 
å sikre fagarbeidere som skal 
være med på å utvikle indus-
trien i årene fremover, sier 
områdeansvarlig og leder av 
kompetanseutvalget i Indus-
tri Energi, Barbro Auestad.

Industri Energi organiserer 
flere bedrifter i Salten som 
garanterer lærlingplasser til 
elever som studerer indus-
triteknologi på videregående 
skole i Saltdal. Næringslivet i 
regionen har behov for kom-
petente folk, og gir derfor 
flere av disse elevene plass.

Nå blir antallet tilgjengelige 
elever halvert. Nordland Fyl-
keskommune har vedtatt at to 
TEK–klasser ved Saltdal VGS 
blir til en klasse. Derfor tvin-
ges elevene ut av regionen for å 
studere, og bort fra nærmiljøet.

Næringslivet i regionen fryk-
ter at denne arbeidskraf-
ten ikke kommer tilbake.

Vår oppgave er å finne 
gode kompromisser 
i politikken, også 
innen petroleums– og 
klimapolitikken
LO–leder Peggy Hessen Følsvik 

omfattende infrastrukturen på sokkelen til å skape 
nye verdier og arbeidsplasser. Blant annet vil 
Equinor utvikle en verdikjede med hydrogen, basert 
på norsk gass, med karbonrensing og lagring.

– Målet vårt er at vi skal være karbonnøytrale 
innen 2050. Det skal vi klare samtidig som vi driver 
med olje, gass, hydrogen, CCS og havvind. Det vil 
sikre langsiktige arbeidsplasser og store ringvirknin-
ger, sier han.

Ingen trussel mot arbeids-
plassene
Forbundsleder i Industri Energi, 
Frode Alfheim, slår fast at selv 
om det i dag er mye debatt rundt 
olje– og gassvirksomheten, så har 
han ingen tro på store endringer 
i petroleumspolitikken som kan 
true arbeidsplassene i næringen.

– Vi skal drive med olje og gass 
i lang tid framover. I tillegg skal vi 
etablere ny industri på skuldrene 
av olje og gass. Den norske petrole-
umsbransjen spiller en svært viktig 
rolle for nasjonens velferd, men 
den er også viktig for det globale 
miljøet, sier han og forklarer at 
teknologi utviklet for norsk sokkel 
også er viktige eksportartikler.

Samtidig viser Alfheim til at 
oljepakken i fjor fikk tilslutning av 
drøyt 80 prosent av representantene på Stortinget.

– Oljepakken kommer til å gi flere nye feltutbyg-
ginger de nærmeste årene. Disse feltene vil ha en 
levetid på flere tiår framover. Storsamfunnet er helt 
avhengig av de inntektene som kommer fra denne 
næringen. Og jeg føler meg helt trygg på at flertallet 
på Stortinget også etter valget vil støtte opp om de 
lange linjene i olje- og gasspolitikken.

Skal sikre gode og trygge arbeidsplasser
Alfheim viser til at første fase av Johan Sverdrup–
utbyggingen ble nedskrevet etter bare 18 måneders 
produksjon. – Det er imponerende. Dette feltet ska-
per inntekter til den norske velferdsstaten som bare 
rakkeren. Det viser hvor feil det blir å snakke om 
sluttdato for norsk sokkel, sier han.

– Her ute på Johan Sverdrup-feltet har vi møtt 
unge arbeidstakere som har tatt et bevisst valg om å 
jobbe i en industri som er svaret på klimautfordrin-
gene. Så skal vi i Industri Energi levere i forhold til 
det som er vårt ansvar, og sørge for at de har gode og 
trygge arbeidsplasser framover, sier Alfheim.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik påpeker at LO, 
med sine nesten 1 million medlemmer spiller en vik-
tig rolle i politikken. – Vår oppgave er å finne gode 
kompromisser i politikken, også innen petroleums– 
og klimapolitikken. Når vi lykkes med å finne kom-
promisser blir det ofte den gjeldende politikken, sier 
hun.

Må ta vare på kompetansen
Hun understreker at det er nødvendig å ta vare på 

kompetansen i olje- og gassnæringen.
– Det er viktig at vi ikke skremmer ungdom fra å 

ta en utdanning i denne industrien. Vi er avhengige 
av denne kompetansen om vi skal klare å komme oss 
over i en fornybar framtid, sier hun.

– Johan Sverdrup-feltet har verdens laveste CO2–
utslipp, og i Equinor jobber de hardt for å bidra til at 
vi oppfyller de forpliktelsene vi har satt oss i Paris–
avtalen. Vi skal bygge et klimavennlig nærings-
liv på skuldrene av de bedriftene vi har i dag, sier 
LO-lederen.

Fortsettelse fra forsiden

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Frode Alfheim i samtale med 
offshorearbeider Pernille Myrnes Steinrud fra Mosjøen. Foto: Atle 
Espen Helgesen



TAR KAMPEN 
FOR MIDLERTIDIG 
ANSATTE I FOR-
PLEININGEN
Industri Energi tar kampen 
for at midlertidig ansatte 
i forpleiningsbransjen 
offshore skal være dekket 
av ordningen for tap av 
helsesertifikat. – Vi er 
klar på at de midlerti-
dige ansatte skal ha den 
samme tryggheten som 
fast ansatte, sier nest-
leder Lill–Heidi Bakkerud 
i Industri Energi.

Industri Energi oppdaget i fjor 
at forpleiningsselskapet Coor 
ikke hadde betalt inn til loss 
of lisence-fondet (LOL) for 
sine midlertidig ansatte. Det 
kunne betydd at deres vikarer 
ikke hadde fått kompensasjon 
hvis de hadde mistet helseser-
tifikatet, og dermed ikke len-
ger kunne jobbe offshore.

– Vi er klar på at alle som er 
omfattet av sokkelavtalene (OBF) 
skal være omfattet av ordnin-
gen for tap av helsesertifikat. 
De midlertidige ansatte skal ha 
den samme tryggheten som fast 
ansatte, sier nestleder Lill–Heidi 
Bakkerud i Industri Energi. Hun 
viser til at partene i mekling i 
2002 aksepterte den ordlyd som 
framgår av Riksmeklingsman-
nens møtebok, der det står at 
ordningen omfatter alle ansatte.

I arbeidsmiljøloven kapittel 13 
er det forbud mot diskrimine-
ring av midlertidig ansatte.

LO/Industri Energi kom ikke 
til enighet med Norsk olje 
og gass/NHO i tvistemøtet.  
Industri Energi og LOs juri-
diske avdeling arbeider nå 
med neste skritt i prosessen.

 › Les hele saken:  
industrienergi.no

Industri Energi forbereder to 
rettssaker mot riggselskapet 
Stena i høst
Industri Energi skal i høst kjøre rettssaker både i Norge og Skottland for de 
ansatte på flyteriggen «Stena Don», som mistet kontrakten på norsk sokkel og 
180 ansatte mistet jobben.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

– 7-9. september skal vi i Gulating lagmannsrett 
med et erstatningssøksmål for de ansatte som ble 
sagt opp på «Stena Don». Deretter skal vi sammen 
med det britiske søsterforbundet vårt RMT i ret-
ten i Skottland for åtte av våre medlemmer som ble 
gjeninnsatt på riggen, sier avdelingsleder Erling 
Holmefjord i Industri Energi.

Bakgrunnen for begge rettssakene er at flyteriggen 
«Stena Don» i 2016 mistet kontrakten med Statoil 
på Troll-feltet. Riggen gikk først i varmt opplag på 
Hanøytangen ved Bergen. En tredel av de ansatte (69 
personer) fortsatte i jobbene sine for å holde riggen 
varm og kjempe for nye kontrakter, mens om lag to 
tredeler ble permittert. Alle som jobbet på «Stena 
Don» var ansatt i Stena Drilling AS, et norsk selskap.

I oktober 2017 kom nyheten om at «Stena Don» 
skulle sendes til kaldt opplag i Skottland. Alle 
ansatte i Stena Drilling ble oppsagt. Ansvaret for å 
bemanne riggen ble overført til Stena Drilling PTE 
Ltd Singapore.

Like etter, tidlig i 2018, endret situasjonen seg og 
«Stena Don» fikk oppdrag for Total på britisk sok-
kel. Riggen ble oppbemannet med 188 arbeidstakere 
fra Stena Drilling PTE Ltd. Bare 38 av de tidligere 
ansatte fikk tilbud om ny jobb på riggen.

Vant i lagmannsretten
Industri Energi mente dette var brudd på lovver-
ket om virksomhetsoverdragelse og førte i perio-
den 2018-2020 sak mot riggselskapet for norske 
domstoler.

–Først tapte vi i tingretten, men vi vant i lag-
mannsretten. Stena anket til Høyesterett, men der 
ble saken avvist. Det betyr at dommen fra lagmanns-
retten blir stående. Vi har nå reist et erstatningssøks-
mål for våre medlemmer. Det er denne saken skal 
opp i Gulating lagmannsrett i september, forklarer 
Erling Holmefjord.

Krever å beholde ansiennitet
Rettssaken i Skottland er mer komplisert, ikke 
minst fordi det er et annet regel– og avtaleverk i 
Storbritannia, enn i Norge.

– Vi krever at åtte av medlemmene våre som fikk 
tilbake jobben på «Stena Don» også får beholde 
ansienniteten sin. Vi mener vi har en god sak, sier 
Holmefjord.

Han forklarer at enkelte av disse har jobbet på rig-
gen siden 1995.  Likevel får de bare ansiennitet fra da 
de ble gjeninnsatt i 2018.

– Det aksepterer vi ikke, siden det går kraftig 
utover lønn, men også oppsigelsestiden deres, sier 
han.

Rettssaken i Skottland går 25–29. oktober i 
Aberdeen. Saken blir ført av advokater for det bri-
tiske forbundet RMT, men Industri Energis saksre-
presentant Wayne Pena vil være til stede i retten.

 › Les hele saken:  
industrienergi.no

Erling Holmefjord, avdelingsleder.



Oljearbeiderne trenger 
trygghet om politisk 
langsiktighet og 
forutsigbarhet
– Den norske oljeindustrien gjør en betydelig innsats for å redusere sine 
utslipp og møte klimamålene. Men det trengs en klarere politisk strategi  
som gir oss større forutsigbarhet, sa fagforeningslederne Per Martin 
Labråthen i Equinor og Ingard Haugeberg i Aker BP på Arendalsuka.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Labråthen og Haugeberg understrekte på Industri 
Energi sitt arrangement på Arendalsuka at så å si 
alle som jobber i oljebransjen er opptatt av miljø og 
klima.  

Og de påpekte at bransjen bruker svære midler på 
å kutte utslipp, og samtidig utvikle nye industrier på 
skuldrene av olje- og gassnæringen.

– Hele oljebransjen er opptatt av klima og miljøet. 
Men for å nå miljømålene og lykkes med satsing på 
nye industrier, så trengs det likvide midler, altså 
inntekter fra olje og gass. Selskapene er avhengig av 
forutsigbarhet og langsiktighet for sine investeringer, 
sier Labråthen.

Haugeberg understreker at dette er viktig for de 
som jobber i bransjen. 

– Påstander om at de som jobber i oljebransjen er 
klimafornektere er «bullshit». Men mange er frus-
trert over den politiske debatten rundt letestans 
og sluttdato for næringen. Det trengs politisk 

forutsigbarhet, slik at folk føler trygghet for jobbene. 
Da er jeg helt sikker på at oljearbeiderne vil vise stor 
vilje til å gjøre enda mer for klimaet, sier han.

Utvikle, ikke avvikle
På Industri Energis debatt i Arendal deltok Hadia 
Tajik (nestleder Arbeiderpartiet), Lars Andreas 
Lunde (statssekretær Olje- og energidepartementet, 
Høyre), Per Martin Labråthen (leder Industri Energi 
Equinor), Ingard Haugeberg (leder ABC - Industri 
Energi i Aker BP) og Frode Alfheim (forbundsleder 
Industri Energi).

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) sa at han 
forventer at etterspørselen etter norsk olje, og pro-
duksjonen, vil gå nedover, men han understreker at 
bransjen fortsatt har en lang tidshorisont foran seg.

Hadja Tadjik (Ap) sa at oljeskattepakken har gjort 
bransjen mer konkurransedyktig. – Vi vil utvikle, 
ikke avvikle oljebransjen. Vi skal sikre forutsigbar-
het, men vi har lite tid igjen mot målet om 50 pro-
sent utslippskutt innen 2030. Samtidig ser vi enormt 
potensial i nye industriinitiativ, sier hun.

Trenger faste, trygge jobber
Etter debatten føler forbundsleder Frode Alfheim seg 
trygg på at Arbeiderpartiet og Høyre vil sikre olje-
bransjen den forutsigbarheten de oljeansatte trenger.

– Vi har laget et veikart for å nå målet om 50 pro-
sent utslippskutt innen 2030. Vi i oljebransjen er 
vant til at det stilles strenge krav til oss, og det skal vi 
klare, sier han.

Samtidig påpeker han at endringene nå skjer i 
svært høyt tempo. 

 › Les hele saken: industrienergi.no

Gry Haugsbakken, Per Martin Labråthen  
og Ingard Haugeberg under debatten i Arendal. 
Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi 
er ett fritt og 

uavhengig LO–
forbund.

Vi har 56.000 
medlemmer og 3000 

tillitsvalgte innen 
industri, olje og gass. 

Våre medlemmer 
arbeider i bransjer 

som skaper 80 
prosent av Norges 
eksportverdi. Få 

makt, få innflytelse – 
meld deg inn i dag.
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