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– Vi er ikke tjent  
med et nytt klondike

Det ene prissjokket har avløst det andre. Og lokket oljenæringen 
ut av skammekroken. Men vil skyhøy oljepris fremskynde  

– eller forsinke – den grønne omstillingen?
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I 
april 2020 stupte oljeprisen til under null. Aktø-
rer som satt på kontrakter for leveranse av olje en 
måned frem i tid, måtte betale for å komme seg ut 
av disse kontraktene.

Ikke bare måtte man stenge ned brønner på 
grunn av lønnsomhet, produsentene måtte også stenge 
fordi de gikk tom for steder å lagre oljen.

Men ikke kom her og si at vi ikke ble varslet om at ting 
ville snu. I et portrettintervju med Finansavisen i april 
2020 la analyseguru Jarand Rystad frem følgende sce-
nario: La oss si at verden kommer tilbake til normalen 
sommeren 2021. Da kan produsentene åpne de brønnene 
som ble stengt. Men verdens oljeproduksjon har gått glipp 
av lang tid med tilførsel av nye brønner. Da blir det plutse-
lig for lite olje i verden.

«Tilbudssystemet kollapser» sa Rystad, men ante lite 
om hvilket geopolitisk sjokk han forutså.

Tilbake
Ståle Kyllingstad i IKM Gruppen kommer ikke til å 
glemme denne perioden.

– Våren 2020 var det mest dramatiske, da opplevde 
vi stort bortfall av aktivitet. Oljeprisen var til tider helt 
urealistisk lav. Så kom aktivitetspakken i juni. Da snudde 
det, sier Kyllingstad.

Skattepakken, eller aktivitetspakken som bransjen 
liker å kalle den, gjorde underverker for IKM Gruppen.

I fjor omsatte grupperingen for 4,3 milliarder kroner, 
opp fra 3,5 milliarder i 2020. Samtidig kunne oljeservi-
cegrunderen notere seg for et rekordresultat, med 290 
millioner kroner før skatt.

Nå er det igjen en helt ny virkelighet som møter in-
dustrien.

– Alle setter vel forretninger litt til side og er bare sjok-
kert over Putins oppførsel og brutalitet. Det virker som om 
han ønsker seg tilbake til det som var Sovjetunionen, sier 
Kyllingstad, som mener det er vanskelig å si hva krigen 
vil ha å si for oljebransjen og fornybarnæringen på sikt.

– Vi er usikre på hvordan det vil slå ut på pris og ener-
gimiks de neste årene.

Høy oljepris er selvsagt positivt for IKM Gruppen. 
Men bare til et visst punkt.

– Vi er ikke tjent med et nytt Klondike. Under eufo-
riske tilstander begynner man å overby hverandre. For 
eksempel på lønn.

Kyllingstad ser utfordringer i horisonten.

– Ikke minst for klima. Det blir lukrativt å ta i bruk 
gamle energikilder. Nå er det jo penger i absolutt alle 
energiformer. Restriksjoner på bruk av russisk gass gjør 
at det blåses liv i alle kullkraftverk som kan gå. I 2021 fikk 
vi seks prosent økning i CO2-utslipp, på grunn av den høye 
gassprisen. Dette vil bare fortsette, frykter Kyllingstad.

– Så vil vi se en oppblomstring av amerikansk skifer-
olje, som også har en høy CO2-faktor.

Kyllingstad peker på at de høye energiprisene ikke er 
mest dramatisk for ansatte i oljebransjen.

– Dette rammer jo de fattigste mest. Det gir forferde-
lige konsekvenser for de som har minst.

satser grønt
Han har selv lansert en viktig fornybarsatsning, gjennom 
Føn Energy Services.

– Det er en langsiktig investering og jeg er ikke bekym-
ret for den. Vi trenger mer arealer for en vindkraftutbyg-
ging. Vi trenger et bedre konsesjonsregelverk og vi må 
få utlyst flere konsesjoner. Flere embetsmenn må jobbe 
med dette.

 – Har vi nå glemt ordet oljeskam? 
– Vi følte at debatten sporet litt av i de siste ukene av 

valgkampen. Det var til tider provoserende, men vi meld-
te oss nok mest ut av den ordvekslingen. Vi som jobber i 
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bransjen vet godt at vi har forpliktelser til Europa. Det 
er en samfunnskontrakt. Jeg sa gjennom hele oljeskam-
perioden at vi kommer til å produsere olje i lang tid. Det er 
et produkt vi skal utvikle med lavest mulig punktutslipp. 
Videre skal vi rydde opp i følgeskadene som produktet har 
forårsaket. Det har Norge råd til og det har vi teknologi til.

 – Hvor høyt kan oljeprisen gå? 
– Den som hadde visst det. Den kan bli veldig høy. Da-

gens gasspriser viser hvor høyt det kan gå.

Helt vilt
En annen oljeveteran har reist til Oslo for å delta på års-
konferansen til Norsk Olje og Gass, en bransjeorganisa-
sjon han tidligere var styreleder i.

– Det er spinnvilt som vi sier i Stavanger, sier Tor Ar-
nesen.

Han begynte i Norske Shell i 1984 og endte til slutt 
opp som adm. direktør i 2012. Fra 2017 har han hatt 
ulike lederverv i oljebyen, inkludert å være styreleder 
i energimessen ONS og en klynge ved navn Norwegian 
Energy Solutions.

For å sette ting litt i perspektiv. Oljebransjen har tvilt 
på seg selv i årtier. Da Arnesen startet i Shell lå oljeprisen 
rundt 18 til 20 dollar fatet. Senere falt den til rundt 10 
dollar fatet. Det var også et oljesjokk.

Utbyggingen av Trollfeltet sto plutselig på spill.
– Vi våget nesten ikke å investere. Vi visste ikke om 

det ville være mulig å selge gassen fra Trollfeltet, min-
nes Arnesen.

– Uforutsigbarhet har vært et dilemma og en rød tråd 
for oljebransjen i alle år. Det går fem til ti år fra en investe-
ringsbeslutning til utbyggingen er ferdig og produksjonen 
kan starte, sier han.

I dag vil ikke Arnesen snakke om at det kan sprute 
penger av mange av medlemsbedriftene som i dag lever 
av oljen. Alt handler om omstilling.

Den klassiske oljemessen, som går av stabelen i Sta-
vanger i august, skal handle vel så mye om vindkraft, 
karbonfangst og hydrogen som om tradisjonell oljepro-
duksjon.

Tor Arnesen viser frem sin egen notatblokk som er 
utformet i tråd med årets slagord. Notatblokken er farget 
grønn og har ordet TRUST skrevet over forsiden. Hjem-
mesiden til Norwegian Energy Solution er også preget av 
hydrogen og vind.

– Når det nå snakkes om at statens inntekter fra ut-
vinning av olje og gass i år kan bli seksdoblet, så er tiden 
inne for en gigantisk satsning på klima. Staten og selska-
pene må bruke ekstrainntektene på en omstilling. Vi må 
benytte anledningen til å investere skikkelig i fornybar 

energi; hydrogen, vind og solenergi, sier Arnesen.
Samtidig får nå både oljeprodusenter og leverandør-

industrien en unik mulighet.
– Den høye oljeprisen gjør at de får kapital til å inves-

tere i fornybar. Nå er det avgjørende at bedriftene greier 
å ha to tanker i hodet samtidig. Hele næringen ønsker 
en omstilling og det må vi ha med oss når det igjen blir 
eufori i oljebransjen. Vi må vise verden at vi er i gang med 
omstillingen, hvis ikke har vi ikke tillit, sier Arnesen, 
men referanse til slagordet på notatblokken.

Vi kommer likevel ikke unna at den økte oljeprisen vil 
bety økt oljeaktivitet.

– Vi vet at det nå leveres inn rekordmange PUD-er, pla-
ner for utvikling og drift, som følge av aktivitetspakken. 
Et 20-talls slike planer er levert og kommer til å bli levert. 
Disse omfatter mer enn 30 større og mindre prosjekter på 
sokkelen. Vi forventer stor aktivitet, sier Arnesen.

Forhåpentligvis vil den høye oljeprisen og den enorme 
inntekten til staten gi ny giv for de som jobber i oljebransjen.

– Skamstempelet har vært vanskelig for de som job-
ber i bransjen, samtidig som vi får fart på det grønne 
skiftet. Ansatte vegret seg for å si at de var offshorear-
beidere. Representanter for LO har fortalt oss at ansatte 
måtte si at de jobbet som elektriker eller montør, i stedet 
for å si at de jobbet offshore. Det er trist og urettferdig. n
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RESTRIKSJONER På 
BRuK AV RuSSISK 
GASS GJØR AT DET 
BLåSES LIV I ALLE 
KuLLKRAfTVERK  

SOM KAN Gå
Ståle KyllingStad

fEST MED MåTE: Ståle Kyllingstad leverer rekordresultat, men vil ikke 
ha eufori. FOTO: EiviNd YggESETH


