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Skandiabanken 3,50%
Storebrand bank ASA 3,55%
Klepp Sparebank 3,60%

  1,50%

Telinet Energi 1.895,00 øre
Lærdal Energi 19,90 øre
Kvam Kraftverk 19,90 øre

Lett råolie 88,50 USD
Nord Pool El 53,76 NOK/MWh
Nord Pool Gas 23,80 EUR/MWh

New York 12.617,32
London 5.499,23
Tokyo 8.488,09

Euro 7,37
Pund 9,41
SEK 87,12 DKK 99,07 

 16,80øre
+0,15% +0,34% -0,32%

 6,09 (6,11)103,42 USD (103,26)  412,86 (411,45)
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Hold kodeleseren på en smarttelefon over koden, 
så havner du direkte på seksjonen.

STAVANGER
I august skal Statoils store melke-
ku, Gullfaks C-plattformen, gjen-
nomføre en del planlagte vedlike-
holdsarbeider og må stenge ned 
driften i 17 dager. Nå vil Statoil 
gjennomføre vedlikeholdsarbeidet 
på fem dager kortere tid enn nor-
malt og ved at opptil 126 personer 
deler lugar og sover på skift, såkalt 
«varme senger».

Godkjent søknad
Statoil søkte om å få gjennomføre 
revisjonsstansen i løpet av 17 dager, 
noe som er fem dager mindre enn 
normalt for vedlikeholdsarbeid. 
Søknaden ble først avslått av Pe-
troleumstilsynet (Ptil) og deretter 
innvilget av Arbeidsdepartementet 
som hadde endret regelverket slik 
at lugardeling kan skje ved vedlike-
holdsarbeid. Dette bekrefter Ptil.

Fagforeningen Lederne mener 
at departementet har gitt etter for 
press fra oljeselskapene.

– Hvis revisjonsstansen må være 
lenger, kan vi tape verdier i reservo-

Sengekampen fortsetter

Eksempel på en mann-
skapslugar offshore. 
Denne er om bord på det 
BP-opererte produksjons-
skipet «Skarv». For om lag 
120 gullfaksansatte som 
er på jobb under vedlike-
holdsarbeidet i august, må 
to personer dele én seng 
og sove på skift. 
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Arbeidsliv  Regelendring

aret, sier Eskil Eriksen, pressetals-
mann i Statoil.

– Det er snakk om store verdi-
er for samfunnet. Statoil ønsker å 
gjennomføre revisjonsstansen så 
sikkert og effektivt som mulig, sier 
Eriksen.

Hotbedding for 126 
Han bekrefter at Statoil har søkt 
om såkalt «utvidet køyekapasitet» 
for 126 arbeidere. De håper det blir 
færre.

– Vi jobber fortsatt for å få tallet 
så lavt som mulig, sier Eriksen.

Terje Herland i fagforeningen 
Lederne mener Statoil sparer 200 
millioner kroner på lugardelingen. 
Alternativet hadde vært å leie inn et 
ekstra flotell med flere lugarer, noe 
som ville kostet anslagsvis 200 mil-
lioner kroner. 

– Derfor vil vi at oljeselskapene 
skal betale så de merker det for lu-
gardelingen. 

Overbetalte sytekopper?
Eskil Eriksen i Statoil vil ikke 

kommentere beløpet og mener det 
må stå for Herlands regning.

Herland på sin side er lei av å bli 
hengt ut som overbetalt sytekopp 
når han på vegne av medlemmene 
i fagforeningen krever 4000 kro-
ner per natt i kompensasjon for å 
dele lugar. I tillegg vil medlemme-
ne hans ha 600 kroner for å re opp 
sengen sin.

– Når du kommer fra et 12 timers 
skift, er du sliten. Da er det urimelig 
at du skal måtte stå på fritiden din 
å snu madrassen og legge på nytt 
sengetøy før du kan gå til sengs, 
sier Terje Herland.

– I tillegg har du ikke hatt anled-
ning til å bruke lugaren når du har 
matpause eller kaffepause fordi det 
ligger en annen person der og so-
ver, sier Herland. 

Oljeselskapene og bransjefo-
reningen OLF (Oljeindustriens 
Landsforening) vil bare betale 750 
kroner i kompensasjon for lugarde-
ling. 

Vil «straffe» lugardeling
– Aller helst vil vi ikke ha lugarde-
ling. Dette har vi kjempet imot i 
mange tiår og er dypt fortvilet over 
at regjeringen valgte å åpne for 
bruk av lugardeling ved vedlike-
holdsarbeid på offshoreinstallasjo-
ner fra 1. juli, sier Herland.

Men når det først er slik, vil fag-
foreningen at det i alle fall skal løn-
ne seg minst mulig for selskapene 
at ansatte må dele madrasser. 

4000 kroner døgnet
– Det er langt billigere for oljesel-
skapet å betale oss 4000 kroner 
per døgn per ansatt enn å leie inn 
et flotell. Vi vil imidlertid at ga-
pet mellom regnestykkene skal bli 
minst mulig. Det må ikke lønne seg 
for selskapene å benytte delte luga-
rer. Bare da vil selskapene være vil-
lige til å revurdere bruken av «var-
me senger», sier lederen av Leder-
ne.  

Det er trolig første gang at arbei-
derne på Gullfaks C må dele lugar. 
Siden oppstarten for 26 år siden 
har alle sokkelarbeiderne hatt egen 
lugar som de også kunne benytte i 
pauser under skiftet. 

– Sannsynligvis har det ikke vært 
lugardeling på Gullfaks C tidlige-
re, bekrefter Eskil Eriksen i Statoil. 
Det er fortsatt enmannslugarer når 
produksjonen går som normalt. 

– Hvis det har skjedd, må vi tilba-
ke til 1980-tallet, sier han. 

ELLEN KONGSNES
ellen.kongsnes@aftenbladet.no

 Statoil sparer mye ved at ansatte sover på skift i 
lugarene på Gullfaks C i august. Fagforeningen 
Lederne krever 4000 kroner ekstra per døgn.

I søknaden ber 
Statoil om god-
kjenning for å gjen-
nomføre revisjons-
stansen på Gullfaks 
C i løpet av 17 da-
ger. Det betyr at de 
ber om fem dager 
mindre enn normalt 
på å gjennomføre 
vedlikeholdet. Søk-
naden er innvilget. 
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Gullfaks C

 NORDSJØEN: Gullfaks-feltet 
ligger i den nordlige delen av Nord-
sjøen. 
 OPERATØR: Gullfaks eies av 

Statoil med 70 prosent og Petoro 
(Staten) med 30 prosent. Statoil er 
operatør.�
 TRE PLATTFORMER: Gullfaks 

A-plattformen startet produksjonen 
22. desember 1986, Gullfaks B den 
29. februar 1988 og Gullfaks C den 4. 
november 1989. 
 GULLBLOKK: Gullfaks ble tildelt i 

1978. Interessen var meget stor. Før 
tildelingen gikk den under betegnel-
sen Gullblokken.
 PRODUKSJON: Daglig produksjon 

Gullfaks C er om lag 53.500 fat olje 
per dag. I tillegg kommer 8,5 millio-
ner kubikk gass til eksport.


