
Betongen stadig nærmere Nordpolen

Bærekraftige og konkurransedyktige betong-
konstruksjoner i strengt, arktisk-marint miljø er 
hva det handler om utenfor Sakhalin-øya øst i 
Russland. (Fotos: Kværner)
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M ulticonsult deltar som eneste rådgi-
verfirma i forsknings- og utviklings-
prosjektet «DACS–Durable Advan-

ced Concrete Structures».
– Hensikten med prosjektet er blant an-

net å utvikle kunnskap, metoder og verktøy 
som muliggjør bærekraftige og konkurran-
sedyktige betongkonstruksjoner i strengt, 
arktisk-marint miljø. Sterke fagmiljøer er av-
gjørende for å opprettholde og videreutvikle 
vår ledende kompetanse innen marine kon-
struksjoner, sier Egil Møen og Christian Ner-
land, henholdsvis leder for enheten Marine 
Konstruksjoner og direktør for olje og gass.

– Når våre politikere først har bestemt seg 
for å åpne for olje- og gassnæringen i arktis-
ke områder, er vi opptatt av at det gjøres på 
en forsvarlig måte som ivaretar det sårbare 
miljøet i disse områdene, sier Nerland. 

– Vi må også sikre at den nye kunnskapen 
opprettholder det samme høye sikkerhetsni-
vået vi er vant til fra Nordsjøen.

Prosjektet er et såkalt BIA-prosjekt (Bru-
kerstyrt innovasjonsarena) som går over fire 
år med et budsjett på over 40 millioner kro-
ner i perioden 2015-2019.

Sentrale betongaktører
Kværner Concrete Solutions er initiativtaker, 
og de har fått med seg sentrale aktører fra 
hele verdikjeden i betongnæringen. Foru-
ten Multiconsult består bedriftspartnerne av 
Statens vegvesen, Concrete Structures, Nor-
cem, Norbetong, Skanska, AF Gruppen, Uni-
con, Veidekke, Mapei og St. Gobain Weber. 
Akademiske partnere er NTNU v/Institutt for 
konstruksjonsteknikk og SINTEF Byggforsk.

Betongteknologien for olje og gass beveger 
seg stadig lengre nord. Kværner og Multicon-
sult deltar i Arktis for fulle mugger.

Betongen stadig nærmere Nordpolen

Sakhalin 2 installeres på feltet. Betongunder-
stellet tiltes for å sikre hydrodynamisk stabili-
tet under nedsenkningsoperasjonen.

AV GE IR  HASLE
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Prosjektet er inndelt i disse 
«arbeidspakkene»:
• Early age cracking and crack calculation  
 in design 
• Production and documentation 
 of frost durable concrete 
• Concrete ice abration 
• Ductile Lightweight Aggregate Concrete  
 (LWAC)

– Multiconsult bidrar i alle deler, og har 
hovedansvaret for aktiviteten «crack calcula-
tion in design». Vi er kjempemotiverte for å 
forsterke vår posisjon innen kyst-, marin- og 
arktisk teknologi, forteller Møen.

Kulde og drivis 
Det handler om betongkonstruksjoner og 
-materialer, som kan stå seg mot ekstrem 
kulde og store krefter fra drivisen i nord. 
Konstruksjonene utsettes for kilometervis 
med is i løpet av en sesong.

– Dette er gravitasjonsbaserte betong-
konstruksjoner som står på bunnen ved 
hjelp av egen tyngde med god geoteknisk 
stabilitet, opplyser Møen.

Sakhalin er i utgangspunktet et arktisk 
prosjekt med noen år på nakken. 
Nå skal teknologien utvikles og 
bringes noen hakk framover for å 
ta steget videre nordover.

– Det blir tøffere forhold for 
installasjonene, med lavere tem-
peraturer og ikke minst, tettere 
og tykkere is. Men sammenlignet 
med andre materialer står betong 
godt under ekstreme forhold, til-
føyer Nerland.

Dessuten er det enklere å 
produsere betong lokalt enn for 
eksempel stål.

95.000 oljefat
I desember 2014 kunne Multi-
consult gratulere Exxon Nefte-
gas Ltd. med produksjonsstart 
for Sakhalin 1 Arkutun-Dagi på 
Russlands østkyst. Multiconsult 
detaljprosjekterte betongunder-
stellet, og plattformen er loka-

lisert 25 km nordøst for 
Sakhalin i Okhotskhavet. 
Produksjonen er opp mot 
95.000 fat per dag.

Multiconsult og partner-
ne har utført detaljprosjek-
tering av betongunderstel-
let til Sakhalin-1 plattformen 
som en integrert disiplin i 
Kværners prosjektorgani-
sasjon. Betongunderstellet 
er dimensjonert med Mul-
ticonsults programsystem 

MultiCon, første gang tatt i bruk for Troll A-
plattformen på 1990-tallet.

Bygd ved Vladivostok
Multiconsults engasjement i prosjektet om-
fattet også forprosjekt (FEED), follow-on en-
gineering og byggeplassoppfølging. I tillegg 
hadde Multiconsult prosjektering av tørrdok-
ken ved Vostochniy yard i Nakhodka sørøst 
for Vladivostok, hvor betongunderstellet ble 
bygget.

– Norsk prosjektledelse og design kombi-
nert med russisk bygging, har vist seg som 
en sterk kombinasjon, sier Møen og Nerland.

I dette tilfellet kan vi tydeligvis glemme 
det vi tidligere har lært om overdimensjonert 
russisk forretningsbyråkrati og omstendelig 
arbeidskultur, som vestlige selskaper har 
brent seg på før.

Tauet 1900 km
Den 25. mai 2012 var Sakhalin 1 GBS klar 
for uttauing fra anlegget i Vostochny Port 
(3t kjøring fra Vladivostok), og nok en be-
tongplattform var fullført av Kværner i Russ-
land. Plattformen ble tauet hele 1900 km før 
den ble installert på feltet.

Multiconsult har deltatt i prosjekteringen 
og levert programvaren som har dimensjo-
nert betongkonstruksjonen, MultiCon.  Dette 
programmet har vært brukt for alle Akers/
Kværners seks offshore-betongplattformer 
siden 1990, og brukes i dag også for He-
bron-prosjektet i Canada.

Imponerende
– Det er imponerende å se hvilken kvalitet 
Kværner har oppnådd med lokal arbeidskraft 
og lokale leverandører. Kombinasjonen av 
norsk prosjektledelse og prosjektering med 
russisk bygging har vist seg slagkraftig, sier 
Nerland.

– Byggingen er gjennomført innenfor en 
effektiv tidsplan, som ikke står tilbake for 
hva vi oppnår i Norge.

Kværner har hatt suksess med å bringe 
den norske betongteknologien til Russland. 
Tidligere er to plattformer bygget samme 
sted og installert på Sakhalin 2-feltet. Disse 
har i flere år vært utsatt for store påkjen-
ninger med tykk, drivende is som en domi-
nerende last. Under slike påkjenninger får 
robuste konstruksjoner i høyfast betong vist 
hva de duger til.

Om Sakhalin
Sakhalin 1 er en såkalt GBS (Gravity Base 
Structure) av betong. Den står på bunnen 
ved hjelp av egen tyngde og er fundament 
for et stort og tungt dekk. Dekket hviler på 
de fire skaftene, de store sylindriske rørene. 
Produksjonsbrønnboringen gjøres gjennom 
et av skaftene, slik at skaftet beskytter rø-
rene fra brønnene. Det finnes ca 50 GBS-
konstruksjoner i verden, hvorav nesten halv-
parten er produsert av norske firmaer.

Betongunderstellet til Sakhalin 
2-plattformen under uttauing fra dok-
ken i Vostochny Port, rundt tre timers 
kjøring fra Vladivostok.

– Norsk prosjektledelse og design kombinert med russisk bygging, 
har vist seg som en sterk kombinasjon, sier Christian Nerland (t.v.) 
og Egil Møen i Multiconsult.
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