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25 år med Troll Gass – eventyret fortsetter
Utgitt i forbindelse med 25 års jubileet for overrekkelsen av Troll Gass, fase 1, fra ansvarlig bygg-operatør AS Norske Shell til 
driftsoperatør Equinor (Statoil) 19. juni 1996. 

Overrekkelsen og åpningsseremonien fant sted på Kollsnes i Øygarden kommune under nærvær av H.M. Kong Harald 
som også foretok den offisielle åpningen av Trollfeltet, Trollplattformen og ilandføringen av gassen via rørledninger på 
havbunnen mot Kollsnes og prosessanlegget. 

Til stede var også representanter for Troll lisensen: Statoil, Norske Shell, Hydro, Saga, Conoco, Elf Petroleum Norge og  
Total Norge, entreprenører og myndigheter og det offisielle Norge. Totalt var det 800 inviterte gjester fra inn- og utland,  
og over 2000 gjester i alle aldre fra Øygarden.

19. juni 1996 var en stor dag for Norge som energinasjon, for leverandører, for entreprenører og sysselsetting, for kommuner 
og områder i region Vestland, og ikke minst for lokalsamfunnet i Øygarden.

Redaksjonen gratulerer Equinor med 25 års jubileet!
Well Done!
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Kjære leser!
Dette jubileumsheftet inneholder i første del et historisk tilbakeblikk på anleggsperioden 1990 – 1996 på Kollsnes i Øygarden kommune.

Den andre delen består av 25 intervjuer med tidsvitner, veteraner og pensjonister, ansatte som har arbeidet på Kollsnes «fra tidenes 
morgen», og senere ansatte.

Intervjuene formidler hva enkeltmennesker har betydd for både anleggsperioden og driftsperioden på Kollsnes, men også hva Kollsnes 
har betydd for de som har arbeidet der og som fortsatt har sin arbeidsdag på Kollsnes.

På grunn av Coronapandemien og respekt for smittefaren, ble de planlagte 25 års jubileums-arrangementene 19. juni 2021, avlyst. 

Med dette jubileumsheftet håper vi likevel å nå fram med et «gratulerer med 25 årsjubileet» til enkeltpersoner og grupper, ansatte og 
veteraner fra byggeperioden på Kollsnes, til de som nå er ansatte i Equinor, til lokalsamfunnet i Øygarden og andre som følger  
virksomheten på Kollsnes. 

Artiklene og intervjuene har tidligere, i jubileumsmåneden juni 2021, vært publisert på facebook-sidene til Kollsnes prosessanlegg. 

På facebook-sidene valgte redaksjonen å la et «historisk tilbakeblikk» fra anleggsperioden innlede til «mimrekalander» med 25 intervjuer, 
fra slutten av mai og frem til jubileumsdagen 19. juni.

Facebook-sidene er i denne versjonen og utgaven, omredigert og tilpasset trykket format.

Kollsnes i september 2021
Redaksjonen

Kilder for Tilbakeblikk: 
Diverse avisutklipp 1990 – 1996 
Troll – gass for generasjoner, Bjørn Vidar Lerøen 
De 2000 første dagene på Kollsnes, Kjell Svarstad
Dagboknotater 1990 – 1996, Kjell Svarstad
«Det var Nordviks stolteste øyeblikk» (Troll på land), fra et intervju med tidligere konsernsjef i Statoil, 
Harald Norvik i 2017, sitert av Aage Storm Borchgrevink i boken «Giganten, fra Statoil til Equinor»
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Troll blir funnet
I 1978 kunne daværende letesjef Jakob Bleie i Statoil fortelle om 
resultatene av de seismiske målingene og kartleggingen av Trollfeltet: 
«Det var simpelthen vanskelig å tro det vi fikk se!» (Bjørn Vidar Lerøen i 
Troll – gass for generasjoner)

7. juli 1979 påbegynte boreriggen «Borgny Dolphin» arbeidet med blokk 
31/2 for Norske Shell. Den 26. august var resultatene av den første 
brønnen klart: Det var et kjempefunn av gass og olje, men «litt rufsete i 
kantene og profilen». 

Feltet fikk derfor navnet Troll.

«I 1983 kunne Norske Shell offentliggjøre at Troll var et økonomisk 
drivverdig felt. Jakten på teknologien som trengtes for å drive feltet, 
kunne starte». (Bjørn Vidar Lerøen i Troll – Gass for generasjoner)

Trollavtalen
Etter at Norge på midten av 80-tallet hadde forhandlet fram Trollavtalen 
med leveranser av gass til Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike, 
vedtok Stortinget i 1986 at Trollfeltet skulle bygges ut. Senere ble det 
inngått avtaler om gassleveranser også til Østerrike og Spania. 

Norge og partnerne i Troll-lisensen, Norske Shell, Statoil (Equinor), Hydro, 
Saga, Conoco, Elf Petroleum Norge og Total Norge, forpliktet seg til å 
levere gass fra Trollfeltet til Europa fra 1. oktober 1996.

Trollavtalen omfattet den gangen foreløpige gassleveranser til en verdi 
av om lag 800 milliarder kroner fram til år 2022. Gassleveransene fra 
Sleipner var inkludert i denne summen.

Allerede i 1983 ble A/S Norske Shell tildelt operatøransvaret for 
utbyggingen av Troll Gass. Shell hadde dypvannsteknologien!

Statoil / Equinor skulle overta driftsansvaret når feltet var ferdig utbygget 
i 1996. Ansvaret for utvinningen av oljen på Trollfeltet, ble tildelt Norsk 
Hydro. 

Siden høsten 1995 har Hydro og Troll Olje (flytende betongplattform) 
levertolje gjennom en rørledning på havbunnen fra Trollfeltet til Mongstad.

15. mars 1990 ble det besluttet at Troll A ikke skulle bygges som en 
helintegrert plattform, men skulle på land med prosessanlegget, til 
Kollsnes i Øygarden. 

Tilbakeblikk på anleggsperioden 1990 – 1996
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Den første dynamitten
Mandag 28. januar 1991 fyrte ordfører Otto Harkestad (R.I.P.) av den 
første salven på adkomstveien til Kollsnes fra riksvei 561 og ut i jomfruelig 
terreng ved Ovågen. Entreprenør for veiutbyggingen var Eeg Henriksen.

Fra Kølsneset til Kollsnes
Kollsnes het opprinnelig Kølsneset på lokal dialekt. Torva på Kollsnes 
som ble spadd opp, tørket og båret eller rodd til boligtun i området, var 
mørk eller «svart som køl», og var den viktigste varmekilden i bolighusene 
før elektrisiteten kom på 1950 – tallet. Ved hovedporten til Kollsnes 
prosessanlegg ligger det et steinhus som ble brukt til vinterlagring av torv 
i utmarka.

Høsten 1990, Kollsnes i Øygarden
I oktober 1990 etablerte AS Norske Shell Trollprosjektet seg i 
Øygarden kommune for å bygge gassbehandlingsanlegget for 
plattformen Troll A, på Kollsnes.

Kollsnes var den gangen et veiløst utmarksområde uten 
bebyggelse. Det første anleggskontoret ble reist ved det 
daværende kommunesenteret på Tjeldstø og kontoret vokste 
fra to mann i oktober 1990 til 30 personer i juni 1992, da 
anleggskontoret ble flyttet til nye kontorbrakker på Kollsnes.



Kollsnes 25 år  7

Sommeren 1991 nådde Eeg Henriksen fram til byggeplassområdet og 
AS Veidekke kunne forberede byggestart for kaianlegget i Revervika 
og områdeplanering for selve prosessanlegget. Men før Eeg Henriksen 
kom helt fram til Kollsnes, hadde både entreprenøren og prosjektansatte 
ved anleggskontoret til AS Norske Shell, «snublet over» grunnmuren, 
kvernsteinene og rester av det gamle kvernhusmiljøet med demning i 
Kvernepollen. 

Som en kontrast til det gigantiske gassanlegget som skulle bygges 
på Kollsnes, ble mølla i Kvernepollen rekonstruert i et samarbeid 
mellom Øygarden kommune, Kulturetaten i Hordaland Fylkeskommune, 
grunneier og partene i Troll-lisensen, og ble det første fotavtrykket mot 
Øygardsprosjektet som senere omfattet restaurering av flere naustmiljøer 
og Kystmuseet i Ovågen.

Det er bare grunnmuren av stein, de to kvernsteinene og demningen som 
er originale Men lyden, eller skal vi kalle det «musikken» fra kvernsteinene 
som malte korn for første gang siden mellomkrigstida da kvernhusmiljøet 
stod ferdig rekonstruert våren 1992, tilhører det originale lydbildet fra 
historien. 

Det er ikke bare døde ting som er historie. Også lyden eller «musikken» 
i en foss, en bekk, eller to kvernsteiner som maler korn, tilhører det 
historiske landskapet, ikke minst på hvordan mennesket gjennom 
årtusener har utnyttet og utviklet naturressursene for å produsere energi 
og overlevelsesgrunnlag.

Høsten 1991, tunneldriverne kommer
I oktober 1991 ble entreprenørselskapet AF Spesialprosjekt tildelt 
kontrakten for bygging av tunnelene fra Kollsnesvannet og videre 
under havbunnen til utslagsområdet som gikk vertikalt opp mot 
havbunnen på 170 meters dyp, 3, 7 kilometer ut fra strandsonen på 
Kollsnes. 

Tunnelen beskytter og stabiliserer gassrørene mellom plattformen og 
prosessanlegget fra en kupert og urolig havbunn i strandsonen. 

Se senere avsnitt om «Sølv på Lillehammer, gull på Kollsnes»

Bilde: Davd Lloyd.

Sommeren 1991
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Aker Kellogg: 
I juni 1992 ble arbeidsfellesskapet Aker Kellogg tildelt kontrakten for 
bygging av prosessanlegget. Dette var en omfattende kontrakt og 
den største kontrakten i sitt slag i Norge. Kontrakten innebar at Aker 
Kellogg fikk ansvaret for prosjektering, innkjøp, bygging og ledelse 
av anleggsvirksomheten for selve gassbehandlingsanlegget, fra 
tegnebrettet til ferdigstillelse på Kollsnes. 

På det meste var prosjektorganisasjonen til Aker Kellogg om lag 200 
personer på Kollsnes. 

Norske Chalk
Da anleggsleiren stod ferdig i 1993/94, hadde Kollsnes Nord-Europas 
største «hotellkapasitet» med 1518 enkeltværelser, inkludert 150 hybler 
med et lite kjøkken, stue og soverom. 100 felles oppholdsrom og 
dagligstuer ble utsmykket med tegninger fra skolebarna i Øygarden.

På det meste hadde Norske Chalk som fikk kontrakten for catering, 
renhold og innkvartering, over 230 personer ansatt for å drifte 
anleggsleiren, og var den bedriften som sysselsatte mest lokal 
arbeidskraft fra nærkommunene Fjell, Sund og Øygarden i 
anleggsperioden.

I 1995 serverte Norske Chalk totalt 854.000 måltider på Kollsnes. 

Starten på kontorbrakker, 
cateringbrakker og boligbrakker
Samme år, i februar 1992, ble Moelven Systembygg tildelt 
kontrakten for bygging av anleggsleiren og kontorbrakkene 
på Kollsnes. Standarden var etter de krav og overenskomster 
som partene i arbeidslivet NHO, Norsk Arbeidsmannsforbund 
og Landsforeningen for Bygg og Anlegg kom fram til med 
virkning fra 1996. 

AS Norske Shell Trollprosjektet valgte å møte disse 
standardene allerede fra 1992 med bla dusj og toalett på alle 
rom. 

I 1992 ble også European Marine Contractors tildelt 
kontrakten for legging av to 36 tommers rør på havbunnen 
fra Kollsnes til plattformen Troll A.
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Før Njupsvika ble utfylt med stein for å gi plass til væskefangerene, ble 
vika tømt for 70.000 kubikk med skjellsand. Halvparten gikk til Øygarden 
kommune for landskapspleie, den andre halvparten gikk tilbake til 
anleggsområdet og brukt til arrondering og jordforbedring ved lapping av 
sårene i anleggsområdet.

Fyllinga av Njupsvika med 620.000 kubikk stein, måtte pakkes godt ved 
hjelp av dypkomprimering. 

Grunnen under væskefangerene måtte være stabil for å hindre 
vibrasjoner i rørene når de lett stigende rørene i væskefangerene blir satt 
under trykk og temperaturforskjeller. Med trykk- og temperaturforskjeller 
fanges væsken(e), eller vannet i gassen og kondensatet (olje) og glykolen, 
som blir tilsatt gassen på plattformen, for å hindre rust og frostskader, eller 
medføre isplugger på innsiden av transportrørene (se avsnitt om ventiler). 

For å oppnå denne stabiliteten i fyllinga måtte man dypkomprimere 
steinmassene etter hvert som Njupsvika ble fylt. Dette foregikk med en 
heisekran som på hver rutemeter slapp ned lodd på opptil 14 tonn fra  
30 meters høyde. 

Over 100000 dropp ble loggført og kranføreren ble anmodet om å se litt 
på ping-pong turneringer, horisontalt, for å myke opp nakkemusklene og 
blikket som hadde fulgt 100000 vertikale dropp

Gjennom 1992 og 1993 ble det hentet ut over 450.000 kubikk 
med jord, myrsuppe og torv fra områdene som skulle planeres 
for selve gassbehandlingsanlegget. 

Jordmassene ble lagt til mellomlagring og tørk i Budalen for 
senere å bli brukt til lapping av sår i landskapet.

700 hundre mål med knauser og stein på Kollsnes ble planert 
ved hjelp av 800 tonn dynamitt og steinknuseverk. 

Den største salven knuste 25.000 kubikk med stein, og var litt av 
et «jordskjelv» for de som opplevde drønnet.

Myrsuppe og sprengstoff

Njupsvika og væskefangerene
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Fundamentering
I mai 1993 tildelte Aker Kellogg kontrakten for bygg og anleggsarbeid i 
prosessområdet til Selmer AS. 

Entreprenørselskapet skulle legge fundamenter for rørtraseer i betong, 
over bakken og i bakken, bygge 20 betongbruer over rørtraseene, bygge 
transformatorstasjonene i betong og legge fundamentene for mekaniske 
installasjoner. 

Selmer skulle også reise kontrollsenteret og kraftinntaksstasjonene for 
132 kilovoltslinjen fra Askøy.

Det gikk med om lag 90.000 kubikk betong. Fundamenteringen i 
prosessområdet begynte høsten 1993 og fortsatte vinteren 1994. På 
vårparten fikk prosessområdet på Kollsnes sin «skyline» og profil slik vi i 
hovedtrekk kjenner den 25 år senere.

Høyspentkabler, debatt og 
kompromiss
I 1992 meldte AS Norske Shell Trollprosjektet sitt behov for 
strøm til regionale leverandører av elektrisitet. 

Løsningen ble to sløyfer, en via Askøy og Hjeltefjorden  
(132 kilovolt), og over Sotra og Øygarden (300 kilovolt). 
Begge sløyfene møtes nord på Blomøy og går i luftspenn  
over Osundet inn til Kollsnes. 

Krafttilførselen til Kollsnes ble gjenstand for heftige 
diskusjoner og debatter. Det manglet ikke på protester, 
aktivister, demonstrasjoner og engasjement fra mange 
hold som naboer, lokalsamfunn, presse og media, og 
naturvernorganisasjoner. 

Høyspentkabler i luft representerer både tekniske og 
miljømessige spørsmål som skaper debatt. Men det ble 
inngått et kompromiss. Deler av kraftledningen ble grøftet 
fra nordområdene i den gangen Fjell kommune på Sotra, 
og gjennom Øygarden og frem til møteplassen for Askøy/
Hjeltefjord- sløyfen. 

BKK var entreprenør for krafttilførselen og grøfting av  
300 kv-linjen over 15 kilometer var unikt på 90-tallet.

ABB var entreprenør for ledningsnettet inne på 
anleggsområdet. Det meste ligger i bakken, brede som 
avenyer under jord og asfalt, og omfatter mer enn 1500 
kilometer med kabler som på det største i diameter er 
sammenliknbare med muskulaturen i lårene og beina til en 
godt trent skøyteløper.
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Prefabrikasjoner i Belgia og Nederland
I november 1993 gikk den første fabrikasjonskontrakten til Grootint BV i 
Nederland. Den andre fabrikasjonskontrakten ble satt ut til Fabricom SA i 
Belgia i januar 1994. 

Her ble mesteparten av de mekaniske installasjonene for selve 
prosessområdet prefabrikkert før transport til Kollsnes på lektere via 
sjøveien. Produksjonen ble utført i moduler og den største modulenheten 
som kom sjøveien, veide mer enn 850 tonn.

I anleggsområdet hadde Kværner Installasjon, Norske Fabricom og 
Babcock Rohrleitungsbau i samarbeid med Fjellstad AS fått ansvaret for 
de mekaniske installasjonene fra Nederland og Belgia. 

Men de som tok «de tyngste» takene, var tungvekterne fra Econofreight 
som hadde oppgaven med å trekke modulene fra kaiområdet i Revervika 
og løfte dem på plass i prosessområdet. Det gjorde de blant annet ved å 
bruke «fjernstyrte gummihjul». 

Alle mannfolk på Kollsnes ble gutter da disse transportene sneglet seg fra 
sjøkanten og opp til betongfundamentene hvor de passet på millimeteren. 

Operatøren fjernstyrte de 200 gummihjulene fra en liten kontrollboks 
med kabel, i beltet. Det var fascinerende, og ikke minst prosjektering og 
planlegging med ypperste presisjon.

Sølv på Lillehammer! Gull på Kollsnes!
22. februar 1994 gikk startskuddet for herrenes 4x10 km stafett under 
vinterolympiaden på Lillehammer. 

Norge med Sture Sivertsen, Vegard Ulvang, Thomas Alsgaard og Bjørn 
Dæhlie, ble slått på målstreken av Silvio Fauner og Italia. 

På Kollsnes var det svært få som tok seg tid til å se overføringen fra 
Lillehammer denne dagen. Det var noe som var enda mer spennende enn 
OL-stafetten, utslagssalven! 

Nervøsiteten på Kollsnes var knyttet til utslagssalven fra tunnelen 
under havbunnen, 3, 7 kilometer ut fra strandsonen, og den vertikale 
utslagstunnelen opp mot havbunnen. 

AF skulle sprenge seg gjennom havbunnen 170 meter under havflaten 
med 3 påfølgende utslagssalver, eller gjennomslagsslaver, med totalt  
1,5 tonn dynamitt. Dette øyeblikket var forberedt i over 2 år. 

1,5 tonn med dynamitt var «stappet» i borehullene på «stuffen», 
endeveggen i den vertikale tunnelen like før havbunnen. 

22. februar 1994, og fire mann fra AF, akkurat som på Lillehammer den 
samme dagen, hvor fire mann som skulle kjempe om OL-gullet, så visste 
laget til AF at «sølv» er nederlag, for å sitere Knut «Kuppern» Johannesen, 
om noe skulle gå galt. 

Teknologien var rimelig kjent fra vannkraftutbygging, men den var aldri 
brukt mot havbunnen og Nordsjøen som volum!

Laget til AF bestod av Robert Haugen, Oskar Nytun, Nils Høsøien og sjefen 
sjøl Per Aftreth. 

27 år senere sier Per Aftreth:

-Om det var noen som skulle trykke på den knappen, så var det meg. 
Ikke fordi jeg var sjefen, men for bokstavelig talt å bekrefte overfor våre 
tunneldrivere på alle plan og nivåer, at de hadde min tillit. Jeg stolte på at 
de hadde gjort jobben sin!

Bak tre betongplugger som var bygget for å stoppe Nordsjøen fra å fylle 
den 3,7 km lange tunnelen med saltvann, ble «lunta» tent. 

Vi var mange «tilskuere» som hadde klatret opp på Njupen, de ytterste 
klippene på Kollsnes med kikkerter. 

Vi fanget inn at havet løftet seg og småkokte 170 meter over 
utslagsområdet på havbunnen. Så ble det stille, og våre fire helter  
kom ut av tunnelen en time senere. De ville bare forsikre seg om at  
alt var som det skulle, før de retunerte til dagslyset. 

Shell ville ha 3 blokkeringer for sjøvannet som fosset ned den vertikale 
sjakten mot den horisontale tunnelen, for sikkerhetens skyld. 

AF mente at 1 blokering var nok, og det stemte. Den første pluggen holdt! 

Men AF har senere fulgt Shell sin filosofi på sikkerhet og back up! 

Se intervjuet som senere gjengir noen av Per Aftreths refleksjoner omkring 
byggingen av tunellen under havbunnen.
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På Kollsnes kommer gassrørene ut i dagslyset ved Kollsnesdalen. 

Fra tunnelåpningene går rørene mot en ankerblokk i betong på 5.000 tonn. Her møter rørene 
også hovedventilene, de største som noen gang var produsert i 1995. Ventilene veier 70 tonn. Her 
kan gass-strømmen nødavstenges, eller stoppes for vedlikehold. Ventilene kan også lede gassen 
mot fakling dersom det skulle bli nødvendig å redusere trykket eller tømme rørene for gass.

Fra ventilene ledes gassen til væskefangerne (200 meter rørlengde) i det som en gang var 
Njupsvika, men nå tømt for skjellsand og fylt med stein. 

De største rørene i væskefangerne fikk en diameter på 48 tommer slik at gassen får mer «rom», 
det vil si trykkforskjell, og begynner å «slippe» væskene (skydotter som slipper vannet som et 
regnvær i rørene). Væskene som er kondensat, vann og glykol, legger seg på bunnen av de lett 
skrånende rørene og samles i ståltanker.

Installasjonsarbeidet med ventilsystemet, fakkelsystemene og væskefangerne ble foretatt av 
Kværner Installasjon.

Rockwater AS ble tildelt kontrakten for 
sammenkoplingen av rørene fra plattformen og rørene 
som kom opp fra i tunnelen i strandsonen utenfor 
Kollsnes. 

Arbeidsfellesskapet mellom franske Spie Capag og 
norske Veidekke skulle foreta selve rørleggingen i 
tunnelen som beskytter både rørene for import av 
gass fra Trollplattformen og rørene for eksport fra 
Kollsnes mot Europa. 

Men før dette kunne skje, skulle AF Spesialprosjekt 
foreta installasjonen av stigerørspakken i utslaget mot 
havbunnen som rørene fra både tunnelen og rørene 

fra plattformen og rørene for eksport skulle kople seg 
opp mot. 

Stigerørspakken, eller «pluggen» veide ca. 450 tonn og 
ble låret ned etter slep til rett posisjon, til havbunnen 
170 meter under havoverflaten og ned på en konisk 
stålring i utslagsområdet. De klarte det!

I løpet av høsten 1994 hadde Spie Capag og Veidekke 
lagt totalt 18.200 meter med rør i tunnelen. Hver 
rørlengde var 12 meter og veide mellom 12 og 14 tonn 
og har en diameter på 36 tommer.

I 1995 var navlestrengene mellom plattformen og 
Kollsnes på plass.

1993 og 1994: Navlestrengene

Ventiler 
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Lokal arbeidskraft
Bergen Næringsråd opprettet en database som registrerte alle 
leverandørene til Kollsnes fra Hordaland, Sogn og Fjordane, nå Vestland. 

Databasen var tilgjengelig for hovedentreprenørene, og selskapene 
kunne søke lokale leverandører gjennom det samme systemet. 

Tallene viste at det bare fra «Vestland» var mer enn 1200 leverandører. 

Av de helt lokale bedriftene i Øygarden kan vi nevne Brødrene Harkestad 
(betong), Torsvik Elektriske og Brødrene Støslnes (anleggsleir), Pedersen 
Bygg (vedlikehold), Øygarden Rørleggerservice, Brødrene Jørgensen 
(områdesikring) og Øygarden Bakeri. 

Da anleggsperioden startet på Kollsnes i 1990, led Norge av et mareritt 
når det gjaldt sysselsetting. Arbeidsledigheten var skyhøy. 

Tidlig i prosjektperioden ble det derfor inngått avtaler mellom 
Arbeidskontoret (nå NAV) og AS Norske Shell Trollprosjektet. 

I den grad det var mulig, skulle anleggsvirksomheten rekruttere lokal 
arbeidskraft. 

Det er omfattende mekanismer som skal virke når det gjelder 
sysselsettingsproblematikk. Men samarbeidet mellom Fagforeningene 
(LO), Arbeidskontoret (nå NAV), Øygarden kommune og byggherren  
AS Norske Shell med alle entreprenørene på Kollsnes, ga et resultat som 
dempet arbeidsledigheten i området.

For Bergensregionen bidro Kollsnes i anleggsperioden med 7.700 årsverk 
for Bergen med omland. 

Totalt handlet Trollprosjektet for om lag 7,8 milliarder i Hordaland, Aker 
Stord med bygging av plattformdekket inkludert (Asplan Viak).

Når det gjelder Norge totalt, genererte Trollprosjektet og 
anleggsperioden på de forskjellige byggeplassene, mer enn  
60.000 årsverk. 

Av disse er 40.000 knyttet direkte til byggevirksomheten og  
20.000 årsverk er ringvirkninger. 

Av de totale kostnadene for utbyggingen av feltet med plattform, 
rørsystemer og tunnel mot Kollsnes, kostet det hele omkring  
30 milliarder NOK i 1995. 

67% av kostnadene gikk til norsk industri og på Kollsnes ble det 2 måneder 
før åpningen 19. juni 1996, registrert 9.534.467 arbeidstimer på Kollsnes, 
det vil si: ni millioner, femhundre og trettifire tusen, fire hundre og sekstisyv 
arbeidstimer.
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Ja, byggherren AS Norske Shell innførte strenge krav til sikkerhet  
på Kollsnes.

HMS - arbeidet lå på et nivå norske byggeplasser tidligere ikke  
hadde opplevd. 

Sikkerhetskurset var obligatorisk. Ingen skulle løfte så mye som en 
tommestokk uten sikkerhetskurset med bevisstgjøring på at kravene til 
sikkerhet skulle ligge under huden på alle. Målsettingen til Shell var klar: 
Ingen skader, og «verktøykassa» var rapportering og atter rapportering 
av uønskede hendelser.

Resultatet var at ingen ble alvorlig skadet på Kollsnes, men rent statistisk 
skulle anleggsperioden ha kostet liv. 

Sikkerhetsarbeidet til Shell var (og er) ikke bare en form for filosofi 
og nestekjærlighet. Sikkerhetskravene er også en del av selskapets 
forretningsvirksomhet og verdikjede. 

Derfor ble det et strengt og kontrollerende sikkerhetsregime på Kollsnes! 

Ble du observert uten vernebriller, hjelm og vernesko på byggeplassen … 
så var det ikke bare takk for i dag, men takk for alltid på Kollsnes. 

Gevinsten for sikkerhetskravene er nesten ikke målbar rent 
samfunnsøkonomisk. 

Men gevinsten er målbar der alle kom hjem etter dager, uker, måneder og 
år fra et av verdens største utbyggingsprosjekter mellom 1990 og 1996.

«Alt er så strengt»!
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Kystmuseet i Øygarden ligger på dørstokken til Kollsnes, i Ovågen. 

Trollprosjektet bidro til finansieringen av museet og 4 dager før Kong 
Harald åpnet Kollsnes som prosessanlegg for gass fra Troll og videre 
eksport til Europa, ble Kystmuseet høytidelig åpnet med sild og pote på 
menyen 15. juni 1996.

Serveringen denne dagen, var lagt til bedehuset i Ovågen, tett på 
det nye Kystmuseet. Det var mye folk, en god blanding av bygdefolk 
og anleggsfolk. Det var stinn brakke på bedehuset. Benkeradene på 
bedehuset var for anledningen seterader ved flere langbord som tok hele 
golvet, og hver tallerken var ferdig porsjonert fra kjøkkenet. 

Skriveren av disse linjene fikk et møte med den historiske 
overlevelseskosten i Øygarden som var overveldende, og fra motsatt 
side av bordet blunket en innfødt representant fra kommunestyret til 
skriveren (som er født ved Drammenselva og som jobbet på kontoret for 
informasjon og samfunnskontakt på Kollsnes i anleggsperioden) og sa: Ja, 
no ska me sjå ka du eigentleg e lagd tå! 

25 år senere er det bare å erkjenne at synsinntrykket av den feiteste silda 
jeg noen gang har sett på en middagstallerken, var et mettende inntrykk. 
Ydmykheten la seg tungt på gaffelen. 

Men det var slik det var! Dette var ekte! 

Burde ikke hele landet ha dette til middag hver uke, bare for å ta vare på 
hvor og hva vi kommer fra?

Bjørg Christophersen har ledet Kystmuseet fra første spadetak på tomta i 
Ovågen og fram til 25 års jubileet både for museet og Kollsnes. Gjennom 
utallige tablåer, utstillinger, bilder, filmer, foredrag, arkiv og samlinger, 
gjester og publikum, har Bjørg og hennes kolleger både ivaretatt, forvaltet 
og formidlet det som både var og som er Øygarden. 

Jeg kan ikke forstå annet enn at Kystmuseet både er en nasjonal 
kunnskapsbrønn og et nasjonalt leirbål i Norge. 

Kunnskapsbrønn fordi museet formidler deler av landets historie etter 
siste istid og et leirbål fordi de første menneskene som kom til Norge 
for over 10000 år siden, de kom fra områder med varmere klima rundt 
Middelhavet og endte opp blant andre steder langs kysten, i Øygarden.

Vandringen mot det kalde nord hadde de ikke klart uten at de hadde 
kunnskaper om å gjøre opp et leirbål. 

Denne delen av historien fortsetter med gass fra Troll A og Kollsnes til 
Europa. 

Noen koker mat på denne gassen. Noen varmer opp boligene sine på 
denne gassen. Noen produserer elektrisk strøm på denne gassen. Og 
hvem er noen? 

Noen er over 50 millioner husstander i Europa. 

Det er litt av en historie! 

KS

Kunnskapsbrønnen og leirbålet i Ovågen
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25 intervjuer til 25 års-jubileet
På grunn av pandemien, ble alle intervjuene foretatt over telefon. I samtalene møter du 
veteraner fra Statoil / Equinor som påvirket at prosessanlegget for gassen fra Trollfeltet 
skulle bygges på land, prosjektansatte fra anleggsperioden som nå er pensjonister, 
ansatte på Kollsnes som har tjent Equinor siden 19. juni 1996 og fram til nå, og nyere 
ansatte og lokale politikere i Øygarden fra nåtid og fortid.

Fo
to

: H
el

g
e 

H
a

ns
en



Kollsnes 25 år  17

«Troll på land»
Arild Volden har vært med på det meste i olje- og gassbransjen. Avdelingsleder og 
prosjektleder i Statoil / Equinor og tidligere plattformsjef i Elf. 

Mellom 1988 og 1992 var han medlem av teknisk komite, ei «tankesmie» for Trollprosjektet med 
innstillinger til styringskomiteen. 

15. mars 1990 ble det besluttet at Troll A ikke skulle bygges som en helintegrert plattform, men skulle 
på land med prosessanlegget, til Kollsnes i Øygarden. 

Arild var så overbevist om at tørking, komprimering og videre eksport til Europa måtte skje på og 
fra en landbasert terminal, at de på Sandsli, Statoils hovedbase i Bergen, bare kalte han for  
«Troll på land». 

Plattformen fikk på denne måten en betydelig ryggsekk løftet av skuldrene. 

Arild siterer også tidligere konsernsjef i Statoil, Harald Norvik: «Mitt stolteste øyeblikk da Troll gikk på 
land med prosessanlegget». 

Arild Volden trekker også fram elektrifiseringen av Troll A, den første plattformen på norsk sokkel 
som blir drevet med elektrisk strøm fra land. 

- Troll A var dessuten den tyngste menneskeskapte konstruksjonen som også var flyttbar,  
over 600.000 tonn! 

Betongunderstellet (condeepen) ble tauet ut fra byggeplassen i Vats våren 1995, og nådde rett 
posisjon på Trollfeltet 17. mai. (Bra timing for hele nasjonen!) 

- I 1999 ble Troll A kåret til «Århundrets ingeniørbragd», av Teknisk Ukeblad sine lesere, ikke minst 
takket være det gode samarbeidet mellom AS Norske Shell Trollprosjektet og partnerne i lisensen, 
og Statoil som driftsoperatør fra 19. juni 1996.

Arild avslutter slik: - Gratulerer med 25 års jubileet 19. juni!

Arild Volden (Statoil/Equinor, 
pensjonist 74)

Foto: Privat
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«I desember 1990 var vi to mann ved  
julebordet på anleggskontoret i 
Øygarden»
-Det første vi satte opp, var to brakker på Tjeldstø som den gangen var kommunesenteret i 
Øygarden. 

Slik begynte vi også i 1984 da vi skulle starte utbyggingen av råoljeterminalen for Oseberg på 
Sture. Det ga nærhet mellom byggherren og kommunen i oppstartfasen. 

- Til julebordet i 1990, egentlig en julelunch, bestilte vi skjeve med speilegg og karbonader av  
Alf Nakken på Øygardsstova (R.I.P.), og ordfører Otto Harkestad (R.I.P) stakk innom brakka for å se 
om Kjell og jeg hadde det bra. 

Vi kunne ikke ha det bedre, men gledet oss selvsagt til å komme i gang med veien ut til Kollsnes og 
at vi fra tidlig i januar 1991, ville bli flere og flere mannskaper. 

- Jeg husker også at det var spesielt hyggelig at flere av veteranene fra utbyggingen av Sture og 
Oseberg Transportsystemer (1985 – 1989) ble hentet tilbake ved oppstarten av Kollsnes.

- Basic infrastruktur, vei, vann, avløp, kai og planering av tomta for prosessanlegget … det var det 
det handlet om de to første årene. 

- Men jeg husker jo også at Shell satte krav til sikkerhetsarbeidet og HMS, og var tidlig ute med 
epost og digital kommunikasjon. 

Dette var nytt for de fleste i 1990. 

- Men her og nå må jeg ikke glemme å gratulere både Equinor og Gassco, og Øygarden kommune 
med jubileet den 19. juni. 

Jeg vil også særlig understreke det gode samarbeidet i anleggsperioden mellom anlegget, lokale 
politikere og lokalsamfunnet i Øygarden. 

Det var spesielt trivelig!

Anleggssjef (1990 – 1992) 
Nils Borge-Romslo, pensjonist 
Norsk Hydro (83).

Foto: Marit Hommedal
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«80 og 90- tallet var som  
ei lang julehelg i Øygarden»!
Ingolf Solsvik er født på julaften 1944 i Solsvika. 3 år gammel flyttet han med foreldrene og 
søsken litt nordover til Vik på Toftøy. 

- Vi var en typisk fiskerbonde-familie. Far dro på havet. I tunet hadde vi ei ku og noen høner, og 
kanskje en gris til jul. 

- For videre skolegang og utdanning måtte vi ukependle til Bergen og hybler. 

- Søndag etter middag, fylte mor opp et Norgesglass med kjøttkaker, brun saus og poteter, og vi tok 
rutebåten inn til byen med mandagens middag på glass i ryggsekken. 

- Da Øygarden ble valgt som vertskapskommune for ilandføring av olje fra Oseberg til Sture (1984) 
og gass fra Troll til Kollsnes (1990), ble det nesten som en lang julekveld. Sture og Kollsnes var en 
etablering med gunstige påvirkninger for utviklingen i kommunen. 

- Vi fikk arbeidsplasser og fraflytting ble endret til tilflytting. 

- Fastlandsforbindelse med bruer gjorde det enklere med kommunikasjon både til videregående 
skoler og jobb. Kommuneøkonomien fikk også muskler. 

- Det ble litt julaften på oss alle, for hele fellesskapet, med oppgradert infrastruktur og gode utsikter 
mot framtida for våre barn og barnebarn. 

- Slik har både Kollsnes og Sture hatt en positiv påvirkning av hele samfunnet i Øygarden, avslutter 
Ingolf Solsvik!

Rådmann / kommunedirektør 
i Øygarden 1983 – 2005 
Ingolf Solsvik, pensjonist (76)

Foto: Marit Hommedal
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«Over fire kilometer med  
fundamentering for brakkene»!
- Sammen med min bror Kurt (R.I.P) startet vi opp med et byggefirma i en gammel saltebod på 
Nordre Sæle i 1977. Da kom vi fra byd ’n, men hadde vokst opp på Nautnes.

- På 80 tallet etablerte vi oss med et utsalg ved Rongesundet. Så kom først utbyggingen på Sture hvor vi 
leverte mannskaper til rigging av Moelven-brakker og bygde Servicebrakka med butikk og kontorer for 
både lensmann og prest, fagforening og verneombud, og legekontor. 

- Øygarden begynte da å blomstre mot ei ny framtid! 

- For oss betydde det alt! Vi satte også opp boliger for familier som flyttet til Øygarden både for 
anleggsperioden og senere drift på Sture. 

- Da Kollsnes kom … det var jo svære greier … vokste Brødrene Stølsnes til 36 mann på det meste, og 
vi støpte over 4 kilometer med fundamentering for boligriggene, leverte takstoler, tak og takstein, 
inngangspartiene og utvendige svalganger på boligbrakkene som hadde to etasjer … for fint skulle det 
være!

- Men jeg husker jo spesielt sikkerhets-kravene på Kollsnes. Vårt utvendige byggestillas ble ikke godkjent 
av kontrollørene fordi vi bygget stillaset med treverk. Men etter noen møter med kontrollørene og 
henvisning til forskriftene, så ble stillaset vårt godkjent. 

- Jeg må likevel si at Shell var særdeles gode på sikkerhet. Kollsnes ble et fyrtårn for mange 
underleverandører på HMS!

Byggmester Rolf Stølsnes i 
Brødrene Stølsnes AS, lokal 
leverandør til Kollsnes 

Foto: Privat
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«Det som er godt for  
Øygarden er godt for Troll»!
- 19.juni 1996 var jeg mildt sagt nervøs fordi jeg skulle holde tale på engelsk for Kong Harald og  
800 gjester fra inn- og utland, med lyd og billedoverføring til over 2000 sambygdinger i teltet som 
var reist på idrettsplassen på Kollsnes!

- Alle var der! Men det gikk bra, tror jeg, og kongen koste seg da han overvar deler av programmet i 
teltet etter lunsjen i idrettshallen. 

- Det var også stas at representanter for pensjonistene i Øygarden overrakte kommunens gave til 
kongen. Men det kom også overraskende bevegelser i teltduken. Det var sterk vind denne dagen, 
det blafra i teltveggene og takduken letta på seg. Men kongen som er aktiv seiler, kan det meste om 
aerodynamikk og er av det rolige slaget, og vindmålerne viste at vi var innenfor sikkerhetsmarginene for 
hva teltet kunne tåle. 

- Det var også et kjekt øyeblikk i teltet da Kong Harald skulle motta en liten gave fra kommunen og folket i 
Øygarden. Han fikk en mindre modell av ei fløtekiste, eller også kalt ei fiskekiste. 

- Fløtekistene kunne være over 3 meter lange og fløyt i vannskorpa med levende torsk eller andre 
fiskeslag, og taua av robåter inn til Fisketorget i Bergen. Det var ferskvare og stuttreist mat på 
bryggekanten, men også et slit før åretakene ble byttet med motor. Modellen av fløtekista var laget på 
snekkerverkstedet til det nye Kystmuseet i Ovågen.

- I Øygarden hadde vi også en visjon om at det som var godt for Øygarden var også godt for 
Trollprosjektet og Kollsnes. Denne balansen klarte både byggherren og vi som vertskapskommune 
å gjennomføre i anleggsperioden. Her vil jeg også peke på kontaktutvalget mellom innbyggerne og 
anleggsleiren. Det var en god lyttepost eller lyttevakt for begge parter! 

Gratulerer med jubileet, Kollsnes og Troll!

Ordfører i Øygarden 1980-81, 
1984-85, 1996-2000,  
Rolv Svein Rougnø,  
pensjonist (75):

Foto: Privat
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«På plan, tid og budsjett»!
Ole likte å starte arbeidsdagen på anleggskontoret ved kaffemaskinen og dele noen gode historier med 
sine kolleger. Men han starter med å mimre slik:

 - Vi klarte det på tid og budsjett og ingen alvorlige skader gjennom mer enn 9 millioner arbeidstimer i 
anleggsperioden på Kollsnes fra 1990 – 1996. 

- Det var veldig ok å jobbe for Shell og selskapets fokus på sikkerhet! 

- Shell hadde som byggherre for Trollprosjektet en unik sikkerhetskultur. 

- Men så var det mange artige og hyggelige episoder … som da vi kjøpte en brukt brannbil i Oslo for å øke 
beredskapen i anleggsleiren og på selve anlegget. 

- På det meste var det over 1500 mennesker som sov i brakkeleiren på Kollsnes, pluss en flytende boligrigg ved 
kaia for over hundre personer under toppbemanningen. Derfor var det trygt å ha en brannbil på anlegget.

 - Den første utrykningen denne brannbilen hadde, var da Øygarden kommunes egen brannbil tok fyr … (her 
smiler Ole godt og lenge på telefonen) …, men så fikk Kollsnes en splitter ny brannbil da anlegget skulle settes i 
drift … og den var som en elefant på Glassmagasinet. Dessuten … du makter ikke å slukke en brann med vann eller 
pulver på et gassanlegg … du må stenge av gassen …!

- Det var en god tid mimrer Ole … og legger til: Velferdsarbeidet var unikt på et norsk utbyggingsanlegg. 
Idrettshall og treningssenter, ørretdam til sjølkost ved grilling mellom boligriggene, kultur- og hyggekvelder, god 
mat, og hver entreprenør bidro med 50 øre pr nedlagt arbeidstime for sine egne medarbeidere på Kollsnes, til 
velferdskassa. 

I 1995 stod det 1, 5 millioner kroner på denne kontoen, og entreprenørene og leverandørene ble enige med meg 
om at disse pengene skulle gå til årets TV aksjon som var Frelsesarmeen, via kommunens innsamlingsaksjon. 

- Det året var Øygarden øverst på lista over alle kommuner i Norge med antall innsamlede kroner pr innbygger, 
avslutter Ole, men fortsetter: Jeg hadde en kommunikasjonsrådgiver på Kollsnes som fikk fatt i en offiserslue fra 
Frelsesarmeen og tok et bilde av meg med lua på. 

– Jeg har fortsatt det bildet!

Anleggssjef 1992 – 19. juni 1996, 
Ole Eilertsen, pensjonist Statoil 
(85)

Foto: Marit Hommedal 
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1518 værelser med dusj og toalett.  
Vestlandets største hotell!
Kontrakten for catering, innkvartering, forpleining og velferd landet hos Norske Chalk, senere 
Eurest. På Kollsnes var det Tom Erling som styrte ut- og inn-booking, og Nina var husøkonom med 
bla ansvaret for renhold og over 100 ansatte i staben. 

- Vi måtte nesten tømme Øygarden, Fjell og Sund for arbeidskapasitet innenfor vårt fagområde, 
forteller Nina. Hun fant sin Tom Erling på Kollsnes.

Begge jobbet såpass bra i lag at de i dag, 25 år senere fortsatt bor i lag, har to hoteller/gjestegårder, 
pluss spisestedet Skafferiet i Solund, og Valldal Lodge mellom Geiranger og Åndalsnes. Den eldste av 
tre barn er over 20 år.

- Vi var unge og fulle av pågangsmot forteller Tom Erling som kom til Kollsnes og Chalk fra jobben som 
resepsjonssjef ved Bergen Airport Hotel. 

«Jøss, er det folk fra Sjåk i Gudbrandsdalen som skal koke» sa en undrende vestlending da Chalk 
(uttales sjåk) fikk kontrakten, men det var ikke verre enn at det var en skotte som het Chalk og som 
etablerte seg i Norge for å drive cateringvirksomhet i Stavangerområdet på 60 – tallet.

Nina og Tom Erling gratulerer Kollsnes med jubileet og har alltid dørene åpne for de som trenger et 
rom med reint sengetøy, og et sted å spise i vakre omgivelser, i fortsettelsen av eventyret på Kollsnes.

Tom Erling Bahus, 
resepsjonssjef og Nina 
Bauge, husøkonom, 
Norske Chalk

Foto: Privat
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Trivselsbrønnen på Kollsnes
Velferdsarbeidet på Kollsnes under anleggsperioden, var sannsynligvis det beste velferdstilbudet 
på noe anlegg i Norge. 

AS Norske Shell Trollprosjektet ville levere kvalitet også på velferdssida, med idrettshall, treningsstudio, 
squashhall, miniatyrskytebane, «festsal» med scene for underholdning og kultur, utendørs fotballbane 
og ørretdam. 

Øyvind Strandheim ble rekruttert lokalt frå Øygarden kommune. Han var lærer før jobben på Kollsnes, 
og etter anleggsperioden, skolesjef i Øygarden kommune. 

Øyvind beskriver tiden på Kollsnes med nøyaktig 25 ord til 25 års-jubileet innenfor pedagogisk 
rekkevidde: 

- Eg hugsar utbygginga på Kollsnes som intens, minnerik og makelaus, på eit anlegg der rause 
velferdstilbod opplevdest som kjærkomne avbrot i lange og travle arbeidsdagar.

Velferdsarbeidet på Kollsnes, var en av suksessfaktorene for en vellykket anleggsperiode. Kanal 
Kollsnes (intern-tv) på alle dagligstuene i brakkeriggene, kunne ikke konkurrere med NRK, men mange 
fikk se seg selv blant ukentlige reportasjer fra byggeplassene, og følge fremdriften. Den største 
«åtgaumen» på internkanalen vakte kanskje julesangstafetten på Kanal Kollsnes med Glade Jul. Da fikk 
vi bekreftet at anleggsfolk bygger bedre enn de synger. Innslaget er digitalisert og vil bli lagret ved 
Nasjonalbiblioteket, like dypt i arkivet som utslagstunnelen mot havbunnen utenfor Kollsnes.

Men Øyvind og hans medarbeidere på «velferden», administrerte ikke bare det sportslige og kulturelle. 
På huset var det også tid til en prat og «velferden» var for alle, uansett hvilket firma du representerte. 

I ettertid og etterbruk er velferdsanlegget fortsatt til både glede og nytte for ansatte i drift og 
lokalbefolkningen. I 1993 kostet hallen, spesialrommene og møterommene NOK 22 mill. Det hadde det 
ikke gjort i dag!

Øyvind Strandheim (71), 
velferdssjef på Kollsnes 
1993 - 1996

Foto: Privat
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Mor godhjerta på Kollsnes
- Eg kunne jo ikkje engelsk, må veta!

Slik innleder Marie samtalen da vi skulle mimre på telefonen om anleggsperioden på Kollsnes. 

Men Marie kan hjertespråket med omsorgsdialekt og godt humør. Det kom hun langt med i kiosken på 
Stureanlegget og senere på Kollsnes. 

De lokale dagligvarebutikkene slo seg sammen om å drifte butikkene eller storkioskene både på Sture 
og Kollsnes under ledelse av Marie. 

Det er mange som kan kalles «Mor Godhjerta» i anleggsbransjen. Tradisjonelt og historisk var det 
kokkene, kvinnfolka som kokte for slusken. Men verden har endret seg. Vi lar likevel Marie representere 
de gode hjerter på Kollsnes for det var mange av dem, både kvinner og menn! 

På Kollsnes satte Marie og hennes kolleger bak disken ny rekord på innslag i kassen! Over 2000 
mellom åpningstid og stengetid, -ka du trur?! Det var Tipping og Lotto, kioskvarer og aviser! 

- Avisene var etterspurt allerede da det var lunsjpause nede på selve byggeplassen, «so eg frakta 
ferske aviser ned til kvilebrakkene med egen bil». Vi forsøkte å levere service, ikkje berre ved disken, 
men også ved å være litt oppsøkende. 

Alle blir glade i Marie, men hun har levert mer enn sin egen arbeidskraft til både Sture og Kollsnes, 
Equinor og Nordsjøen. 

Sammen med sin Hilmar har Marie levert:  
Sønnen Trond til Troll B, datteren Kristine til Equinor Kårstø, barnebarnet Kristian til Sture og 
barnebarnet Martin til Kollsnes!

I antropologien og kulturens himmel, hvor mennesket settes under lupen i forhold til 
overlevelsesgrunnlag og sosial tilpasning mot nyere tider, må dette vekke jubel!

Butikken på Kollsnes:  
Marie Heggøy fra Misje (80)

Foto: Privat
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«Det var simpelthen vanskelig  
å tro det vi fikk se»!
Jakob Bleie, opprinnelig fra Ullensvang og Sørfjorden i Hardanger, var letesjef i Statoil / 
Equinor på slutten av 1970 årene. Han er utdannet geofysiker og ledet teamet som tolket, 
analyserte og beregnet målingene som de seismiske undersøkelsene rapporterte fra 
Nordsjøen og blokk 31/2.

Det hadde vært lett og søkt etter hydrokarboner under havbunnen gjennom hele 70-tallet av 
flere internasjonale oljeselskaper. Shell var en av dem og rapporterte noen prospekter fra blokk 
31/ 2 som vakte oppsikt i 1978. «Det var simpelthen vanskelig å tro det vi fikk se», var ordene 
Jakob valgte da dokumentasjonen fra Shell ble gjennomgått.

Senere hadde Jakob Bleie flere sentrale stillinger i Statoil / Equinor. Fra 1996 var han 
driftsdirektør for Troll og plassjef for Statoil i Bergen med kontor på både Kollsnes og Sandsli.

- Vi kom til dekket bord. Alt var så skikkelig bygget, anleggsområdet var ryddig og overføringen 
fra utbygger AS Norske Shell til Statoil gikk knirkefritt. 

Jakob Bleie og Shells øverste leder for utbyggingen av Troll fase 1, Mike Steere, fant 
samarbeidstonen og det samme gjaldt for alle de Shell-ansatte fra Trollprosjektet som gjennom 
oppstartfasen også ble med inn i driftsfasen med sin kompetanse fra utbyggingsperioden.

- Det var viktig at driftsorganisasjonen for Troll etablerte seg på Kollsnes. Da satt vi tett på 
produksjonen og prosessene, og kunne samtidig være omgitt av både naturen, landskapet og 
historien i Øygarden. Det var svært inspirerende!

- Gratulerer med jubileet til oss alle!

Jakob Bleie, pensjonist 
Statoil/Equinor (81)

Foto: Statoil / 
Nasjonalbiblioteket
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«Utviklingen i Øygarden har  
vært en fantastisk reise»
Jorunn er både veteran og fortsatt en del av prosjektmiljøet på Kollsnes. Men Jorunn representerer også 
en av de som fra lokalbefolkningen ble først rekruttert til utbyggingen på Sture (1987 - 1989), deretter til 
Trollprosjektet på Kollsnes (1992 – 1996), og så til drift på Kollsnes med fast ansettelse i 1997.

Jorunn vokste opp på Nautnes, denne trivelige grenda hvor de fleste kjører sakte over brua for å trekke inn 
opplevelsen til blodårene som påvirker pusten og pulsen.

- Da høyres mykje ut, svarer Jorunn med et smil når vi sjekker ut hvor mange år hun har vært på jobb i Øygarden, 
Sture og Kollsnes. (Vi kom til over 30 år).

- Men, eg har jo blitt bestemor!

Slik lander Jorunn diskusjonen om hvor lenge hun har vært på Sture og Kollsnes. Hun hadde den tradisjonelle 
runden med jobb i Bergen, fant mannen sin, og da brua over Rongesundet ble åpnet i 1986, tok hun mann og barn 
med seg tilbake til Nautnes, bygde hus og fikk jobb på Sture.

- Jeg har fått være med på en fantastisk reise og historie, fortsetter Jorunn. 

I begynnelsen av år 2000 fikk jeg også besøke Emden og Dornum i Tyskland, Zeebrugge i Belgia og Dunkerque 
i Frankrike, mottaksterminaler, hvor gassen fra Kollsnes lander på kontinentet for videre transport til flere land i 
Europa. Da var tidligere anleggssjef på Kollsnes, Ole Eilertsen, sjefen på to av importstasjonene hvor gassen fra 
Troll og Kollsnes ble koblet opp mot det europeiske gassnettet. Det var en opplevelse å se sammenhengen mellom 
Troll, Kollsnes og Europa.

Jorunn har vært med på det meste ved anleggskontorene både på Sture og Kollsnes, og på Kollsnes var det 
særlig årene med «Tunnelgjengen» som Jorunn husker best. 

- Tunnelgjengen ble ledet av Torvald Olsen (R.I.P.) som var Shell sin representant, og det var en svært 
sammensveiset gjeng som fulgte opp AF som hadde kontrakten på tunnelen under strandsonen utenfor Kollsnes 
og 3,7 km utover i Nordsjøen før det gikk horisontalt opp til sjøbunnen.

Det var kort og godt en fantastisk periode, ikke bare for meg, men for hele Øygardssamfunnet!

Jorunn Kallekleiv, Kollsnes  
(39 år i 1996)

Foto: Privat
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«Vi lærte ikke bare HMS, men alt!
- Det var et eventyrlig prosjekt!

- Dra til Kollsnes og lær, var et samtaletema på ledernivå hos flere entreprenører. Det 
var en helt spesiell gnist og innovasjon hos byggherren Norske Shell Trollprosjektet, 
særlig på organisering og organisasjonskultur. Det var sikkerhet, sikkerhet og 
sikkerhet, dokumentasjon, dokumentasjon, og dokumentasjon.

- De som observerte AF utenfra i årene på Kollsnes forstod at vi etablerte 
læringsprosessene på Kollsnes i våre egne systemer. Dette preger oss fortsatt, 25 år 
senere. Men det begynte på Kollsnes. Uten Kollsnes hadde vi ikke vært der vi er i dag.

Per avfyrte utslagssalven mot havbunnen 3, 7 km ut fra strandsonen på Kollsnes. Det 
gjorde han ikke som sjef for tunneldriverne, men som leder for flokken sin fordi han 
stolte på at de hadde gjort en god og solid jobb.

Samme dag som utslagssalven ble gjennomført på Kollsnes, 22 februar 1994, tok 
herrelandslaget på 4x10 km stafett sølv. Bjørn Dæhlie ble slått på målstreken av Silvio 
Fauner og Italia. Det ble sølv. På Kollsnes tok dynamittlaget på fire mann gull!

Per Aftreth,  
AF spesialprosjekt og 
tunnelene under havbunnen

Foto: Privat
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Feiret 25 år og sølvbryllup i fjor 
David Lloyd og Kari Rong fant hverandre på Kollsnes i anleggsperioden og feiret sølvbryllup  
i august 2020.

David var feltingeniør fra Surrey, sørvestlig område av London, og ansatt i Kellogg. Slik kom han inn i 
arbeidsfellesskapet Aker Kellogg og til Kollsnes som feltingeniør.

Kari var innfødt øygardsværing og kom fra en tradisjonell fiskar-bonde familie i den vesle grenda Rong 
med skole og butikk, bedehus og pengeskaps - fabrikk.

David og Kari møtte hverandre på Kollsnes i 1994 på en av turene som Velferden arrangerte. Da var 
Kari ansatt som sykepleier på Kollsnes og de ble gift i 1995. 

- Anleggssjef Ole Eilertsen spanderte på oss en limousin etter vielsen i Blomvåg kirke som fraktet oss til 
fotografen i Bergen, forteller David. Det var stas. Anleggspresten på Kollsnes forrettet vielsen og vi har 
4 barn, 3 gutter og ei jente. 

- Vi har også hus i Blomvåg og har ikke «sluppet» Øygarden. Det er her vi hører til. 

Kari har siden 2016 vært HMS ansvarlig på Troll C og David har vært innom Equinor sine kontorer i Oslo 
og Stavanger før han nå har arbeidsplassen sin ved Equinors kontorer på Sandsli. De er begge glade i 
fjellet, har hytte i nærheten av Voss og drar dit så ofte de kan.

Begge forteller om utfordringene som pandemien har skapt, også i olje- og gassindustrien. 

- Vi testes før hver utreise, forteller Kari. På plattformen bruker vi munnbind fordi det ikke alltid er like lett 
å holde avstand i trange korridorer og trange møterom. 

Men Kari nevner også, på slutten av samtalen, samarbeidet med sykepleier Frøydis Vik og lege 
Per Halvorsen ved legekontoret på Kollsnes i anleggsperioden. Det var en fin, lærerik og hektisk 
anleggsperiode og vi var alle tre fra Øygarden som jobbet godt i lag.

David og Kari Lloyd, norsk 
helse og britisk ingeniør 

Foto: Privat
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«En utrolig flott arbeidsplass»!
Rune har gått gradene på Kollsnes, for den sakens skyld også på Sture, og har også en rolle i Energiparken 
med Northern Light. Han er verneombud, men kan se tilbake på mer enn 25 år på Kollsnes. 

Siden 2015 har han vært hovedverneombud, på Sture og Kollsnes, og nå prosjektverneombud for Northern Light  
i Energiparken. Alle gode ting er tre!

- Jeg begynte som bussjåfør i anleggsperioden og fraktet mannskapene fra boligriggene etter frokost eller 
nattmat, og ned på anlegget, og tilbake igjen etter endt økt. Uten «site-bussen» hadde det blitt trafikk-kork og rent 
sikkerhetsmessig hadde det vært håpløst.

Etter å ha fraktet på mannskaper ble det en glidende overgang til brannbilen, ambulansen, vakt, adgangskontroll 
og Securitas. I 1999 ble han fast ansatt i Statoil/Equinor, tok fagbrev som prosesstekniker og tilhører Alarm og 
reaksjonslaget (ARL).

Her sporer skriveren av disse linjene totalt av og holder Rune fast i hjørnet om brannbilene på Kollsnes. I hver vår 
ende av telefonen mimrer vi om 3 brannbiler som satte sitt preg på mange guttedrømmer i anleggsperioden.

- Snutebilen med pumper i fronten, en eldre Chevrolet, ja, ja … men, sann, forteller Rune! 

Da må vi smile litt nostalgisk begge to, og for noen dager siden mimret anleggssjef Ole Eilertsen om den samme 
brannbilen. Brannbilens første utrykning fra en rubb-hall på Kollsnes, var til en brann som hadde oppstått i 
kommunens egen brannbil på en kommunal kai.

- Men så fikk vi Mercedes-en fra OL på Lillehammer. Den hadde gjort sitt under vinterlekene og ble solgt til Kollsnes. 
Da fikk vi ikke bare en brannbil, men også en mannskapsbil ved utrykking og røykdykkere. Det var en flott bil!

- I 1995 kom E-One med en strålelengde på vannet, eller kastelengde, på 170 meter! Det var magisk! 
Brannslangene var 5 tommer i diameter, kapasiteten var 41.500 liter vann i minuttet, fortsetter Rune. Men bilen 
var stiv og akselavstanden gjorde det vanskelig å manøvrere brannbilen mellom betongbygg, rørgater og 
installasjonene inne på prosessanlegget. Den ble parkert og solgt.

- I dag jobber vi annerledes innenfor ARL. Hvert skift betjenes nå av dedikert personell innenfor alarm og 
reaksjonslag og brannstasjonen vedlikeholdes hver dag! Men vi sender ikke mannskaper inn i en gassbrann! Da 
handler det om trykkavlastning og nedstengning.

Rune, oppvokst på Laksevåg, bygde hus sammen med kona si i Blomvågen allerede i 1997, og avslutter slik:

- Jeg er privilegert … med hus og hjem, familie og en trygg og god arbeidsplass. Det jeg liker minst er å si adjø 
med gode arbeidskolleger. Men vi har en rotasjonsordning som medfører at vi flytter litt på oss innenfor Equinor-
systemet, offshore og onshore. Det er likevel alltid et på gjensyn! 

Rune Johannessen Rong, 
hovedverneombud

Foto: Privat
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Fra småbruk til noe litt større
Frode Leversund vokste opp på et småbruk i Eikefjord, Sunnfjord. Han er fortsatt glad i 
motorsaga si og skogsdrift, og traktoren sin!

I dag leder Frode virksomheten til Gassco som er operatør for transporten av gass fra felt på norsk 
sokkel til prosessanleggene på land, blant dem Troll og Kollsnes, og videre til mottaksstasjoner i 
Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia

- Troll var på mange måter en milepæl for 25 år siden, men i tid lengere enn det, fordi både volumet 
i reservoaret, langsiktigheten og teknologien gjorde at Norge fra 1996 også ble en gassnasjon. I en 
større sammenheng betyr leveransene fra Troll og Kollsnes ikke bare 40% av norsk gasseksport, men 
også den stabile forsyningssikkerheten over tid. Det er unikt.

- Dette medfører at de ansatte i Troll – Kollsnes systemet bidrar til en fantastisk verdikjede og jeg 
merker hos alle som jobber på Kollsnes at de er svært motiverte og stolte over at de representerer 
kvaliteten på driften av anlegget, vedlikeholdet, oppgraderinger og utvidelser, og ikke minst sin egen 
faglige utvikling. De har et eierskapsforhold til sine oppgaver.

- Det unike ved Kollsnes er også de lave utslippene. Blant 33 liknende anlegg i hele verden, ligger 
Kollsnes helt i toppen når det gjelder CO2 utslipp og vi er alle innstilt på å bidra til reduksjonen i 
utslippene, men tenker også langsiktighet og en produksjon som er klimavennlig i årene fremover.

Under telefonsamtalen går det opp for Frode Leversund at 25 års jubileet for Troll og Kollsnes også 
er datteren Kaja Maries 25 års jubileum. Hun ble født i 1996, og ikke nok med det ... -Min kone Monica 
har fødselsdag 20. mai, den samme datoen som Kollsnes tok imot den første gassen fra Trollfeltet.

- Med slike «huskeknagger» glemmer jeg ikke merkedagene! 

Gratulerer med jubileet til alle på Kollsnes, og oss alle!

Frode Leversund,  
Gassco (57)

Foto: Gassco
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«Med hjartet på rette staden»
Fra høsten 1990 til juni 1996 var det over 11.000 mennesker i arbeid på Kollsnes, ikke på en og samme dag, 
uke eller måned. Men det var et jevnt tilsig fra hele Norge, Norden og Europa gjennom mer enn 6 år. 

Kapasiteten på boligriggene ble utfordret. Derfor måtte noen finne innkvartering i hytter og tun på bygda for 
kortere perioder da bemanningen var på det høyeste i 1995.

Med mye folk skjer det også noe på statistikkene som vi kanskje kan kalle for voksesmerter. Det totale trafikkbildet 
på veinettet økte enormt. 

Rongesundbrua hadde overtatt for den litt søvnige ferga mellom Solsvik, Vik og Rong i 1986, og genererte 
en endring i trafikkbildet for privatbiler, men også for tungtransporter til både Sture og Kollsnes. 
Fastlandsforbindelsen med flere bruer forandret både rytmen og pulsen i øysamfunnet.

Lensmannskontoret på Tjeldstø i Øygarden var litt sånn … kan vi si … litt sånn som det er i den klassiske og britiske 
tv-serien «Med hjartet på rette staden», mjukt, bestemt, glimt i øyet, alltid til tjeneste og ofte en god replikk. 

- Eg hadde ein eldre Volvo 240, min private familiebil, fortel Bjørn Sæle. Ved utrykking hadde eg eit magnetskilt som 
eg kunne feste på bildøra kor det stod POLITI. Det eine blålyset vi hadde, var gasslighteren til tenestemannen.

Ifølge eldre norsk lovverk og den gangen knyttet til gamle konsesjoner for utbygging av vannkraftverk, er det  
3 – 4 kommunale områder som skal forsterkes når anleggsperioden mangedobler innbyggertallet i en kommune. 
Legekontoret skal få flere leger, lensmannen skal få flere betjenter, det skal bygges et «Forsamlingshus», og kirkens 
bemanning skal forsterkes. (NB: dette var på begynnelsen av det forrige århundret).

- Vi fekk ein betjent ekstra då utbygginga på Sture begynte, og ei kontordame, mimrar Bjørn. Men vi trengte og 
noko meir i verktøykassa med ein ny anleggsperiode på Kollsnes. Vi ønskte ein uniformert politibil som erstatning 
for våre egne privatbilar og magnetskilt. 

Etter mye om og men, godkjente Justisdepartementet med anbefaling av Fylkesmannen i Hordaland at 
Lensmannskontoret i Øygarden kunne handle politibil med midler fra Trollprosjektet på Kollsnes. Det var stas og 
Bjørn Sæle fikk oppdraget sommeren 1993 med å hente bilen på Alnabru i Oslo og kjøre den over fjellet og «heim», 
sammen med kona si «ho Bjørg». 

- Det var jo litt «høgtid» for ein alminneleg lensmannsførstebetjent frå Øygarden å sale ein splitter ny Volvo 940 
med full «politiuniform» og blålys. 

Eg kjende på høgtida … både under uniformslua ... og med 131 HK under panseret. Både bilen og eg var 
«skreddarsydde» for anledninga, og eg var forsiktig med gasspedalen. Eg hadde fokus på vegen framover og 
fartsgrensa, men oppover Hallingdal gløymde eg å sjekke spegelen. Derfor bygde det seg opp ein lang kø etter 
den nye politibilen. Ingen våga å køyre forbi!

Bjørn Sæle, pensjonert 
politimann, fra Nordre 
Selsvågen, Øygarden (71)

Foto: Kjersti Nordøy
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- Ka er det Øystein Sunde synger om i visa «Gåsemor»? «Først i kø ’n på motorveien kjører Gåsemor … svart Volvo 
med hvite skjermer, blå skjorte med oppbretta ermer … som en propp i utslagsvasken …

Bjørn smiler og mimrer.

- På Gol spanderte eg middag på Bjørg.    
Eg har aldri brukt så lang tid på strekket Oslo – Øygarden.

- Politibilen vart eit usedvanlig godt verktøy for oss, særlig ved fartskontroller, promilleprøver og overtredelser 
i vegtrafikkloven. Vi spissa kontrollene mot promillekjøring, så statistikken økte med 200%. Men denne 
statistikken skal tolkas med «forskarblikk» og sammenstillas med at trafikkbildet hadde ein voldsom auke 
etter fastlandsforbindelsen i 1986. 200% er ikkje talet på sjåførar, men 5 – 10 personar på årsstatistikkane i 
anleggsperioden. 

- Men du veit, det hende at nokon vart kranglete … Men det vil eg seie: Fordomane mot slusk og rallar stemde ikkje! 
Dei var høgt kvalifisert personell og arbeidsame, og mange av dei var godt kjende med lokal tradisjon og kultur. 
Dei var også svert samansveiste og gode med kvarandre når det røynte på. 

Som pensjonist er den tidlegare politimannen ein aktiv bidragsytar til kulturlivet i Øygarden og trivest på 
scenekanten, og i forskjellige kyrkjer og forsamlingshus med diktlesing. På repertoaret har han med seg Per Sivle, 
Elias Blix og Jacob Sande, poetar og salmediktarar «med hjartet på rette staden», nett so Bjørn. 
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«Kollsnesdamene», 278 år, samlet
Det blir mye «gutter» på mimrekalenderen antydet en leser.

Men det blir gjerne det når vi skal hente opp historien fra et anleggsmiljø. 

Vi representerer likestilling, men tradisjonelt har det vært «gutta» som har vært «nisser og dverger,  
bygger i berget». 

Henrik Wergeland skrev denne sangen da anleggsarbeidere hamret ut (de hadde ikke dynamitt) og varmet opp 
bruddsidene med bål i Skredderkneiken noen meter fra Slottet i Oslo, da fundamenteringen til Slottet ble brutt 
ut fra Skredderkneiken på 1840 tallet. Sporene fra denne uthamringen med slegge, spett, hammer, meisel og 
brenning, utgjør i dag Grotten, huset som Wergeland bygde over steinbruddet.

F.v. Kjersti Nordøy, Line 
Ormevik, Kari Thomas, Randi 
Fjæreide og Else Anita Lønøy. 

Foto: Kjersti Nordøy
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Men jentene kom og skrev sine historier. Svarta Bjørn var en av dem. Hun 
kokte og stelte for rallaren under utbyggingen av Ofotbanen, malmbanen, 
mellom Narvik og Kiruna på slutten av 1800 tallet. Hun hadde «atletisk 
styrke», sort hår og mørke øyne, var anleggskokke og hadde ansvaret for 
at det både var ved og varme på bålet, og ble en legende. Innkvartering 
og husly skjedde den gangen under en granbusk eller i et primitivt telt, 
ofte bare en duk, og toalettene … i bestefall en utedo, men stort sett bak 
en busk. 

Det var litt bedre på Kollsnes. Resepsjonen hadde Europas største 
nøkkelhylle og det var i de dager da hvert rom på boligriggene hadde 
egen nøkkel, og det var i de dager da arbeiderne låste seg inn på rommet 
med ferdig oppredd seng, reine håndkleder, såpe, toalettpapir, dusj, 
vannklosett, gardiner, stol og skrivebord, og både badet og rommet var 
rengjort. 

Dette gjør ikke seg sjøl, men fem av jentene som jobbet i resepsjonen 
foran Europas største nøkkelhylle, hadde det så kjekt på jobben at de 
fortsatt, 25 år senere, holder sammen og kaller seg «Kollsnesdamene».

Kari Fjell Thomas, Randi Fjæreide og Else Anita Lønøy begynte hos Norske 
Chalk i 1993. Line Ormevik og Kjersti Nordøy kom året etter. Alle kom fra 
den gangen Fjell kommune, med unntak av Kjersti som vokste opp på 
Harkestad nord for Kollsnes.

Å ha 5 pratsomme venninner samtidig på en messenger-linje med 
levende bilder fra terrasser, stue, kjøkken, hage og en fisketur i båt, kan 
være utfordrende i en liten skjerm på mobiltelefonen. Men de var like 
myndige og disiplinerte som de en gang var i resepsjonen på Kollsnes 
med vakter til alle døgnets timer og forteller det slik:

«Det var heftig til tider! Vi måtte bare hive oss rundt! Det kom store 
grupper med mannskaper hele tiden, flere ganger mere folk enn varslet. 
Da var det å beinfly til flere rom som ikke var rengjort og klare, med bøtte 
og klut. Vi hadde blitt instruert om hvordan man skifter dynetrekk på et 

visst antall sekunder og teknikken satt etter hvert. Vi holdt skjemaet! Vi 
var unge, og vi lærte mye».

«Særlig når det gjaldt menneskekunnskap og mennesketyper, og det å 
omgås mennesker. Noen ble ugreie fordi de ikke fikk det samme rommet 
tilbake etter fritørn. Mange surra bort nøkkelen sin, noen var på en snurr 
og var både ufine og ubehagelige når de kom tilbake med nattbussen 
etter en lørdagskveld i Bergen. Da var det godt å ha Securitas – vaktene 
i leiren». 

«En gang var det to mann som smilte helt spesielt ved resepsjonsdisken 
samtidig. De sa: «Jeg heter Jul, og jeg heter Påske». 

«De hadde vel for ‘nte gang gledet seg til et nytt sted som skapte latter 
ved skranken da «Juhl og Paaske» kom litt brått på resepsjonistene.

Men det gikk ikke lenge før Randi fant sin Terje. – Vi er gift og har holdt i 
lag siden 1993. Terje skulle bare være hos Norske Chalk en måned for å 
etablere HMS prosedyrer, men han blei! Vi var også sammen om å «slukke 
lyset» etter Chalk høsten 1996, da anleggsarbeiderne hadde gjort sitt. 
Kontrakten med Shell var fullført og bemanningen redusert til normal 
drift.

-Men vi fikk med oss åpningsdagen. Trond Viggo Torgersen var blant de 
som skulle opptre og brukte vår garderobe som omkledningsrom. Så var 
det noen som ropte: Nå kommer Kongen! Da svarte Trond Viggo: Ja, jeg 
kjenner han igjen fra kronestykket.

Kjersti Nordøy er den eneste av «Kollsnesdamene» som fortsatt jobber 
på Kollsnes, nå som informasjonsleder. -Eg var høggravid 19. juni 1996, 
og fekk ikkje med meg åpningsfesten. Men eg har ein flott gut som er 
jamngamal med Kollsnes! 

Tusen takk «Kollsnesdamer»! Det var kjekt å prate med dere igjen!
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Øygardsprosjektet
Det er ikke alle som ser at bølgeblikk kan være verneverdig. Men Lasse Bjørkhaug er en av dem. Det er 
heller ikke alle som ser verdien i gamle hus som knirker og kneler i et lite tun, i et rekketun eller i et klyngetun 
med flere bygninger. Men Lasse har en forkjærlighet til tradisjoner, byggeskikk, harmonien i landskapet og 
bevaringsverdige bygninger. 

På slutten av 1980-tallet fikk Norge føle på arbeidsledigheten og verdensproblemene innenfor finans og 
sysselsetting. Skipsfarten omstilte seg også til rimeligere lønnskostnader med mannskaper fra sørligere land og 
mange mistet arbeidsplassene sine.

- Slik kom jeg inn i Kulturlandskapssenteret som var en underavdeling til Kulturetaten i Hordaland Fylkeskommune 
som prosjektleder, forteller Lasse Bjørkhaug. 

- Myndighetene overførte midler til arbeidskontorene og vi fikk flinke arbeidsfolk med oss, byggmestere, ufaglærte, 
tømrere og sjøfolk, på en reise inn i bevaringens landskaper. 

- «Øygardsprosjektet» ble det største prosjektet jeg ledet i Hordaland og vi utviklet et samarbeid mellom  
Øygarden kommune, Arbeidskontoret, AS Norske Shell Trollprosjektet og ikke minst eiere og grunneiere av  
flere sjøhusmiljøer og naust i Øygarden.

- Det begynte med Kvernepollen og det gamle kvernhusmiljøet med demning, slok og de gamle kvernsteinene i 
1991. 

- Senere flyttet vi prosjektet til Hjelmevågen, Hernar, Herdlevær, Alvheim Blomvåg og Ovågen, og alt dette 
arbeidet har senere fått betydning for etableringen av Nordsjøløypene for fotturister, men også for kommunenes 
kulturminneplaner. Totalt renoverte vi om lag 200 naust og mindre lagerbygninger i sjøkanten gjennom 
anleggsperioden på Kollsnes. 

- Bevisstgjøringen omkring kulturlandskaper med lyngheier, steingarder, beitemark, torvhus både i tunet 
og i utmarka, fiskarbondens gardstun, og ikke minst naustene og bryggene med spor etter historiens 
overlevelsesgrunnlag og matauk, forteller tilreisende, gjester, turister og oss alle om lokalbefolkningens både nære 
og fjerne fortid. 

Da Kystmuseets første byggetrinn stod ferdig i 1996, fikk øygardsværingene ikke bare et utstillingsvindu, men et 
vindu som også gjenspeiler fortiden og en kunnskapskilde som gjør oss alle bedre rustet til å møte fremtiden.

- Gratulerer med 25 års jubileet til både Kystmuseet 15. juni og til Kollsnes 19. juni!

Lasse Bjørkhaug, pensjonert 
sivilarkitekt (76)

Foto: Anders J. Steensen, 
Teknisk Ukeblad (med 
tillatelse)
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Gratulerer med dagen, Bjørg!
15. juni 1996, 4 dagar før opninga av Kollsnes, skein det sopass i det nye Kystmuseet ved Ovågen at Bjørg 
som vart tilsett som prosjektleiar for museet 15. juni 1993, våga å seie velkomen til bygdefolket og invitere 
gjester til opning av Kystmuseet i Øygarden. Ho har vore styrar for Kystmuseet sidan dagen for opninga.

- Ja, det var ein god dag, ein festdag, mimrar Bjørg, med servering av sild og pote på bedehuset i Ovågen av di 
det kom mykje folk. 

- Men eg må og nemne tilliten eg vart synt frå kommunen og mange andre i byggeperioden og sjølve utforminga 
av kva Kystmuseet skulle formidla.

- Det var nok tankar om at Kystmuseet i Øygarden skulle vere ein stad etter tradisjonell folkemuseum-modell. Men 
me har lagt vekt på ein heilheit som og femner møteplassen, konsertar, foredrag, forteljarkvelder og kaffikoppen, 
og ikkje minst aktivitetar i sjøkanten.

Det er nok av stilleståande musé i Noreg. Kystmuseet i Øygarden har derimot puls og eit vertskap som smiler til 
deg. Du kjenner deg velkomen i Storstova ved Ovågen.

- Me er om lag 3,2 fast ansatt fortel Bjørg. Vi er 6 sysselsette i ymse stillingsbrøkar og totalt har me 14 bygg, 33 
båtar og over 6000 gjenstandar å passa på.

Kva som er juvelen i denne kruna er ikkje godt å seie, men … kanskje gleda over å formidla, pedagogikken, gleda 
over å fortelje til store og små, barnehagar, skular og elever, folk som stikk innom, eldre og pensjonistar, lokalfolk og 
tilreisande, og ikkje minst, kjensla av å vere velkomen.

På Kystmuseet i Øygarden møter dei som kjem på vitjing ikkje berre gamle klenodia, men og soga om energi frå 
steinalder via torv til solvarme og jordvarme, og frå bølgjekraftverk til olje og gass, og tett på ligg byrjinga på 
Northern Light med CO2 handtering frå Kollsnes Energipark.

- Me har eit flott naboforhold til Sture og Kollsnes og Energiparken, men og til kommunen som eig oss og Museum 
Vest som kvalitetssikrar ansvarleg drift. Næringa i kommunen er og forankra i produksjon av sjømat og Blom Laks 
har ein visningskonsesjon som gjer at me kan ta dei som vitjar oss, me kan ta dei med ut til merdar for å sjå sjømat-
næringa på kloss hald.

- Pandemien har sjølvsagt prega oss. Det vert ikkje så mykje fest den 15. juni i år, men me har laga eit 
jubileumstableau, ser fram til ein konsert med Vinskvetten den 25. juni og ikkje minst til 30. august då LOS-jubileet 
har lagt feiringa av 300 år på kysten til Kystmuseet. Det er litt stas, sjølv om jubileet måtte utsettast frå i fjor til i år.

Gratulerer med 25 årsdagen Bjørg, og til dine kollegar!

Du var rett kvinne på rett stad, til rett tid, i 1993 og 1995, og beint fram i 2021!

Bjørg Christophersen, 
Kystmuseet i Øygarden

Foto: Kjersti Nordøy
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Takk skal du ha, May-Bente!
29. august 1968 giftet kronprins Harald seg med Sonja i Oslo Domkirke. Hun ble kronprinsesse.  
I dag er de vår Konge og vår Dronning.

Men på sommeren 1968 så det litt pjuskete ut rundt Oslo Domkirke. 

Dette så også geistlighetens plenklippere og satte i gang med å frisere utsiden av domkirken til 
bryllupet. 

Dette la de merke til i Dagsrevyens redaksjon og sendte en reporter og kameramann til de 
mørbankede og tørste plenene rundt kirken. En av plenklipperne og kvist- og kvast rydderne med 
hageslange, ble intervjuet og svarte som om han hadde avlagt en master i kommunikasjon: 

«Du veit det … at det er ingen som ser hva vi har gjort, men om vi itte hadde gjort det, så var det 
mange som hadde sett det».

Hvis vi tenker oss om, er vi mange som glemmer å «se» når vi løper fra kontor til kontor, fra møterom 
til møterom. Vi har så mange tanker i hodet. Men det er noen som rydder og vasker, hver dag, der du 
beveger deg i korridorer og trapper. Hvis renholderne ikke hadde gjort jobben sin, da hadde vi gjerne 
sett det. Men renholderne er ofte av det beskjedne slaget. De er også av det trofaste og lojale slaget 
selv om de hver dag må starte på nytt hvor det var reint i går. 

May-Bente Sæle, født på Fedje, har vasket på Kollsnes siden 1994, først i helgene, så fra mandag til 
fredag før året 1994 hadde nådd nyttårsaften. 

I 2021 vasker hun fortsatt og gjør disse tingene vi ikke ser før renholderne lar være å vaske. Da legger 
vi veldig mye merke til det. Akkurat som utenfor Oslo Domkirke hvor geistlighetens plenklippere i 1968 
hadde skulka våronna. Men våre renholdere skulker ikke. 

Da jeg ringte for en samtale svarte May-Bente: -Kan du ringe på igjen etter klokka fire, eg står på 
hove med desse touchpunkta!

Klokka 16.30 svarer hun fra heimen sin ved Toftosen: -Det passa betre … det er godt å vere i arbeid 
veit du. 

Maj Bente Sæle, Kollsnes (65)

Foto: Kjersti Nordøy
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- Men kan du forklare meg hva touchpunkt er for noe?

- Det er denne koronaen, veit du. Dørhandtak, doknottar, tappekraner og håndvasker, og lysbrytere. Alt som folk 
tar på. Det heter også smittevask … tre gonger fø dagen, så vi passar på ka me ska gjera på gult og raudt nivå. Er 
det på raudt so e da 5 gonger i døgeret.

May-Bente har 27 års fartstid som renholder på Kollsnes. Hun begynte hos Norske Chalk, senere hos 
Serveringspartner, Toma, ESS og ISS. Siden 2014 har hun vært ansatt hos COOR. Men alltid på Kollsnes, på 
brakkeriggene, på Velferden, port 2 og prosjektkontoret, kontrollrommet og administrasjonssenteret.

Når blir du pensjonist?

- Eg veit ikkje om eg e klar for det enno … so lenge eg får lov … so lenge helsa held. Det er jo også litt lettare no då. 
Me har skuremaskiner, dynkeflasker og mopp, støvsugarar og vaskemaskiner som er godt å ha når de saltar ute 
om vinteren.

Og fritida di?

- Eg er mor til tre, og bestemor og oldemor. Alle bur i ”det nye Øygarden, storkommunen». So dei e rundt meg, og 
eg e rundt dei. Godt å ha dei i nærleiken. Men elles er eg veldig glad i å sjå på TV, særleg TV2. Ja, eg er trufast 
mot TV2 og eg likar seriar. Farmen og Sommerhytta, Bortført var også god. 

- Hva med Jakten på kjærligheten?

- Tja, eg har jo kika, men ikkje so mykje, men veit du ka … Hver gang vi møtes, den er veldig god, ja, veldig god.

«Hver gang vi møtes» kan kanskje også ramme inn May-Bentes jobb som renholder. Renholderne fortjener et smil 
og en takk hver gang vi møter dem i korridorene, på møterommene og kontorene, i ganger og trapper.

Tusen takk May-Bente og alle dine kolleger som gjør det så reint og fint rundt oss, hver dag!
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Guten som vart ordførar
30. april 1989 vart Stureterminalen og Oseberg Transportsystemer med olje frå Oseberg-feltet opna, av 
H.M. Kong Olav. Då var Børge Haugetun 8 år gamal.

- Det var ein sværa folkefest i eit enormt telt utanfor Kulturhuset på Rong, kor Kong Olav helste på lokalbefolkninga 
etter ein lunsj i Kulturhuset, fortel Børge på telefonen. Men best hugsar eg dei saftige brødskjevene, eller 
bagettane, utanfor teltet. Det var påsmurde skjeve med fleire etasjar pålegg … og det smakte so vedunderleg godt!

Tidlegare ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, hugsar det meste. Det han ikkje hugsar frå 30. april 1989 var 
at dei påsmurde skjevene var for dei vaksne og pensjonistane, og ikkje for dei beinkvikke bådna som fyst nådde 
matstasjonane utanfor teltet etter kongeprogrammet.

Børge Haugetun, siste mann 
frå ordførerrekka i «gamle» 
Øygarden, (40)

Foto: Ottar Vik, frå 
grunnstein-nedlegginga til 
Hjeltefjorden Arena 
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Da so hende, var at serveringsstasjonen for dei yngste med brus og hot-
dogs hadde kollapsa saman med maarudpotetene frå Sør-Odal. Men 
bådna har matvett og gjorde reint bord på sekunder ved langbordet 
som venta med kaffi og påsmurde skjever til pensjonistane. Då dei eldste 
nådde fram til serveringsstasjonane, var det tomt. Det var berre kaffi att.

- Ja, seier Børge Haugetun på telefonen. Eg vart litt betre på 
Ungdomsskulen. Vakna litt. På barneskulen var det nok ikkje så mange tå 
lærarane som såg for seg ein framtidig ordførar i meg. 

Men 22 år gamal fekk han plass i kommunestyret og 34 år gamal vart han 
ordførar. I mellomtida hadde han teke ein master i samanliknande politikk, 
og bachelor i både økonomi og historie.

19. juni 1996, då Kollsnes opna, var Børge Haugetun 15 år.

- Då var det og eit sværa telt, denne gongen på Kollsnes og vinden 
tok godt tak i frakken til kongen, og i teltduken. Men det eg hugsar best 
frå denne dagen er ikkje serveringa, men talen til ordførar Rolv Svein 
Rougnø. Det var den beste talen under heile opningsprogrammet, til og 
med på ein særs god engelsk.

Så fortel Børge at heile den tidlegare raden av ordførarar i Øygarden, 
i nyare tid, både er rollemodellar og førebilete for han. Børge Haugetun 
nemner Kjell Alvheim, Ottar Vik, Otto Harkestad (R.I.P.), Åse Gunn Husebø, 
Rolv Svein Rougnø og Olav Martin Vik.

- Dei foredla på mange måtar potensialet, eller moglegheitene, som 
naturen hadde gjeve Øygarden, og ordførarane og kommunestyret tok 
oss inn i framtida. 

- Me var på 80-talet veglause til fastlandet, me vart eldre og eldre, og 
fråflyttinga fekk oss ned mot 2500 innbyggjarar før Stortinget vedtok 
å plassera mottaksterminalen og utskipingskaien for olje frå Oseberg 
til Sture. I 1986 kom Rongesundbrua og då vart resten av Norge knytt 
til Øygarden. Utflytta ungdomar kom heim att med både utdanning og 
kompetanse. Etter Kollsnes nådde me 4913 innbyggjarar, på det meste i 
2018.

- Frå 1. januar 2020 er me ein del av den nye storkommunen Øygarden. 
Kommunane Sund, Fjell og gamle Øygarden vart til storkommunen 
Øygarden med over 38.000 innbyggjarar og rådhuset ligg på Straume. 

Samanslåing er alltid ei hektisk tid. Det er ikkje berre lett, men eg er 
overtydd om at den nye kommunen står godt rusta mot framtida. 

Kva tenkjer du om å vere den siste ordføraren i «gamle» Øygarden?

- Då vert eg audmjuk, svarar Børge.

- Men eg vil og peike på inntektene både den gamle kommunen og den 
nye storkommunen Øygarden har fått gjennom verdiskapingane på Sture 
og Kollsnes. Det gjer oss mange moglegheiter i lag.

Saman med sin sambuar som er barnehagepedagog, er dei foreldre til to 
barn. Børge er medlem av Venstre og kommunestyret i nye Øygarden og 
lærar på vidaregåande.

(Skrivaren av desse linjene nemner og at heimesida til nye Øygarden 
kommune er fram i frå godt snekra! Det må vere ein god start på samlivet 
for 3 tidlegare kommunar vest av Bergen som har mykje å gje kvarandre).

Takk for eit godt «dyk» på «mannabenkjen», Børge!
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«Og - køyr»!
Commissioning er ikke akkurat et engelsk ord eller uttrykk de fleste av oss har i gloseboka når vi putleprater 
på turistengelsk.

Men vi gjør et forsøk på å forenkle hva «commissioning» er, via dampradioen NRK, fra de tider lærer og kirkesanger 
Reidar Morset trallet oss inn i morgengymnastikken kl. 07.05 med piano- akkompagnement. Etter å ha forklart 
lytterne øvelsen, sier han i mikrofonen til hele landet:

«Og - køyr»!

Disse sendingene holdt han på med i 33 år fra 1950 – tallet.

- Commissioning er overgangen mellom ferdigstillelse og igangkjøring av prosesser, forklarer Sigurd Geir Amland, 
ikke en kickoff (avspark på fotballspråket), men en kontrollert og kvalitetssikret oppstart når alle kontrollpunktene 
er sjekket. Utprøving er et godt norsk ord for dette.

- Og etter det «køyr», som i morgengymnastikken?

- Ja, du kan vel si det på den måten … morgengymnastikken er en sunn måte å få kroppen i gang på etter noen 
timers søvn … og commissioning er i hvert fall «grønt lys for prosess» etter at anlegget er testet og prøvekjørt, og 
har vedlikeholdssystemer for drift og produksjon.

- Jo da, vi kjenner alle på kroppen når vi våkner, om kroppen funker. Artig illustrasjon forresten, med 
morgengymnastikken, smiler Geir.

Amland ledet commissioning-laget i Trollprosjektet fra 1994 og frem til åpningsdagen, og litt til. Laget sikret 
koordinert ferdigstillelse og utprøving av Troll A, rørledningene og landanlegget, slik at det ble klargjort som et 
enhetlig produksjonsanlegg, at «alle ledd i kroppen» fungerte.

- Det var en privilegert jobb å være meg fordi vi fikk så mange flinke folk med på laget! Mest fra Statoil, men også 
fra Shell og konsulenter som ble leid inn:

- Alf Ove Kjærland på plattformdelen, John Mann på Kollsnes, Magne Bjørndal på automasjon og prosess, og Giles 
Wright på rørene mellom plattformen og land, for å nevne noen av nøkkelpersonene.

- Det var en spennende tid, avslutter Geir som forsket på matematikk i Canada før han begynte med praktiske 
oljeoperasjoner i Statoil.

Han var teoretikeren som ble praktiker og kunne si det magiske ordet «køyr» ved oppstarten av Troll Gass.

Det hører med til historien at Geir senere var direktør for Troll i perioden 2000-2007.

Nå bor han som seg hør og bør ved Troldhaugen og sier:

- Gratulerer med dagen til oss alle! Trollprosjektet satte Norge både på Europakartet og på Verdenskartet!

Sigurd Geir Amland, 
pensjonist Statoil / Equinor 
(73)

Foto: Privat
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To dager før jubileumsdagen
På telefon fra Kollsnes kommer plassjefen både for Kollsnes og Sture inn med tydelig bergensdialekt. Han var 
20 år gammel da de første spadetakene ble tatt på veianlegget fra Ovågen og ut til Kollsnes i 1990. 

8 år senere befant han seg oppstrøms i Norsk Hydro med Oseberg C og Oseberg Feltsenter, og fra 2007 var det 
glidende overganger med navneendringer og fusjonen Hydro – Statoil, til Statoil, og så fra Statoil til Equinor i 2018.

- I januar 2020 fikk jeg jobben som plassjef for både Kollsnes og Sture, og jeg var ikke i tvil. Jeg visste at jeg ville får 
en interessant og spennende jobb, og en hyggelig pendlerrute mellom hjem og familie i Bergen, og ut til Kollsnes og 
Sture. Det er en biltur i vakkert landskap!

- Når du ber meg om å se bakover i 25 år, så er vi mange som nyter godt av all den infrastrukturen som Shell og 
partnerne i Trollprosjektet bidro med i anleggsperioden. Jeg kan nevne Kolltveit-tunnelen, Rongesundbrua fra 
anleggstiden på Sture (Hydro) og en generell oppgradering av veinettet.

- Men Kollsnes og Sture er så mye, mye mer. Jeg tenker da på arbeidsplassene med kompetente folk som også 
kjenner på eierskapet til både prosessanlegget og terminalen, og jeg blir glad når jeg føler på stoltheten de 
ansatte kjenner ved å tilhøre en verdikjede innenfor både olje og gass på alle nivåer. 

- Det er mennesker bak hver krone som blir levert fra Kollsnes og Sture til storsamfunnet!

- Så kan vi gjerne snakke om alle milliardene, og om hvor store vi er i lommeboka til fellesskapet, men ved et  
25 års jubileum er det også viktig å se framover, og det vi ser, er en lang tidshorisont. Nå planlegger vi eksempelvis 
Troll fase 3 (gass fra Troll Vest). Vi skal opprettholde verdiskapningen og samtidig ha fokus på klima og miljø med 
elektrifiseringen av installasjonene offshore på Troll B, Troll C og Oseberg.

- Det er også spennende med utviklingen av karbonfangst, transport og lagring. Northern Lights 
karbonlagringsanlegget som er under bygging i Energiparken skal driftes og vedlikeholdes av Sture & Kollsnes 
organisasjonen når dette kommer i drift i 2024. Gassen har også bidratt til en betydelig utfasing av kull og har 
dermed vært positivt for et bedre klima enn om vi ikke hadde hatt tilgang til gass. Vi vet også at gass må av-
karboniseres for at den skal kunne utgjøre en del av energimiks fram mot 2050. I Equinor mener vi at framstilling 
av hydrogen fra naturgass gjennom CCS blir en nøkkel: da fanger vi 95% av CO2 innholdet i gassen og lagrer CO2 
trygt under havbunnen. Dette vil bety at gassen vil ha en viktig rolle også langt inn i framtiden og vi er optimistiske i 
forhold til minst 25 nye år med arbeidsplasser og verdiskapning på Kollsnes. Det er mye å se fremover til!

- Gratulerer med 25 årsjubileet på Kollsnes, til oss selv som jobber her, men også til alle som følger oss i nabolaget, 
i regionen og resten av landet!

Bjarte Padøy, Equinor, plassjef 
Sture & Kollsnes (51)

Foto: Ole Jørgen Bratland
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Åpningsdagen

Da trollet sprakk den 19.juni 1996

Foto: Arkiv Equinor, Kollsnes.
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Jo Vestly Produksjon (JVP) fikk kontrakten for det offisielle 
åpningsprogrammet av Troll Gass fase 1 i idrettshallen på Kollsnes. 

Jo Vestly Produksjon vant anbudsrunden i konkurranse med flere 
event-byråer fordi JVP blant annet hadde en presis kjøreplan for hele 
åpningsprogrammet, helt ned til sekundet og minuttet, erfaringer fra 
medaljeseremoniene under OL på Lillehammer i 1994, erfaringer fra store 
oppdrag knyttet til næringslivsbegivenheter, assistanse til kongehuset 
ved en rekke større anledninger og et nettverk innenfor det musikalske og 
kunstneriske landskapet i Norge.

En multimedia produksjon for overføringer og opptak av programmet, var 
integrert i kjøreplanen og anbudet og åpningsprogrammet for Troll Gass 
fase 1, var blant de mest omfattende i sitt slag i Norge. 

Kong Harald var hedersgjest og skulle foreta den offisielle åpningen. 
800 gjester fra inn- og utland var sammen med representanter for 
eierne i Troll-lisensen, representanter fra Øygarden kommune og norske 
myndigheter, invitert til en kongelig lunsj med kunstneriske og kulturelle 
innslag. 

Ole Bjørn Kringstad, NRK (R.I.P), og Rune Helljesen i «Possibility», hadde 
ansvaret for programmet i det store teltet som var reist på idrettsplassen. 

Kl. 07.30 lå vinden og vippet mellom 28 og 29 s/m på Kollsnes. Teltet var 
garantert å tåle 22 s/m og Ole Bjørn og Rune skulle ha inn over 2000 
mennesker midt på dagen i teltet, fra skolebarn til pensjonister i Øygarden. 
Vindstyrken ga bekymringer om å slippe publikum inn i teltet lot seg 
gjennomføre.

I Grieghallen gikk Morten Paus, produsent fra «Stageway», og gjorde de 
siste forberedelsene til festprogrammet om kvelden sammen med sin stab. 
Det var påmeldt 1200 gjester som skulle få oppleve Sissel Kyrkjebø. 

For lokalbefolkningen i Øygarden på formiddagen, var det 
innfartsparkering på forskjellige plasser i Øygarden med busstransport til 
Kollsnes. Sjåførene fikk melding om å holde igjen avgangene på grunn av 
vinden. 

For de 800 gjestene fra inn og utland var det også busstransport fra 
Bergen til Kollsnes. 

Ved 11-tiden kom optimismen. Vinden løyet da til 20 s/m og ville fortsette 
å falle ifølge Værvarslinga for Vestlandet, «men kanskje nokre kast inne i 
mydlo»!

Vaktene ved innfartsparkeringene fikk da melding om at bussene kunne 
sette kurs for Kollsnes.

Åpningsgimmicken for Troll Gass, fase 1, var en dypt bevart hemmelighet, 
men det skulle være litt mer enn å klippe en snor!

Jo og Berit Vestly
Foto: Mentz Schulerud jr.
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Lysene ble dempet i idrettshallen, orkesterleder Jens Wendelboe svingte 
taktstokken som en magiker, lyskasterne siktet seg inn på tablået, og opp 
av fjellet kom konturene av et troll som sprakk da lyskasterne bombarderte 
trollet.

Trollet sprakk slik de gjør det i eventyrene når de blir truffet av sola, og frem 
fra trollet kom Troll A plattformen i en atmosfære av musikk, lys, jubel og 
applaus. Samtidig markerte løpelys, gassens vei fra havbunnen via Kollsnes 
til Europa, illustrert med at alle lampettene på gjestenes bord ble tent.

 
 
Fra teltet 19. juni 1996
Foto: Arkiv, Statoil / Equinor

I teltet var det Jon Eikemo, Trond Viggo Torgersen, Bettan Andresen og Tor 
Endresen som ga bygdefolket de gode opplevelsene.

Samtidig fikk publikum i Idrettshallen oppleve skuespiller Lise Fjeldstad som 
konferansier, Anbjørg Lien med Hardingfele og Steinar Ofsdal på fløyte og 
40 barn fra Øygarden deltok med håndflagg i en parade. Stemningsbildet 
var norsk folkemusikk med stev, lokk og lur og kveding fra Anbjørg, Steinar 
og Åsne Agathe Sunniva Søreide. Ved tangentene i orkesteret satt Trond 
Lien (senere Beat for Beat) og gospelkoret Mosaic fikk det til å svinge med 
rytmer som engasjerte publikum.

Det var også et stort øyeblikk da Kong Harald kom til teltet, eskortert av 
ordfører Rolv Svein Rougnø, og fikk møte øygardsværingene, barn og eldre. 
Han fikk en modell av ei fløtekiste som gave fra lokalbefolkningen. Den var 
håndlaget på verkstedet til det nyåpnede Kystmuseet.

Fra administrasjonsområdet 19. juni 1996
Foto: Arkiv Equinor / Statoil
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Skolebarn fra Øygarden 
venter på HM Kong Harald.

Foto: Leif Berge/arkiv Statoil.

Og, som vi lærte på folkeskolen på 1960 
tallet, da vi hadde undervisning i norsk stil 
med tittelen «En solskinnsdag» … da var det 
en god avslutning om vi skrev: «og vi var alle 
enige om at det hadde vært en fin dag».

Åpningsdagen på Kollsnes 19. juni 1996 
ble en flott dag og eventyret om Troll Gass 
fortsetter.

 



54  Kollsnes 25 år

11.143 dager senere
På hattehylla mi ligger fortsatt vernehjelmen fra Kollsnes. 

Vernehjelmen har senere vært med på mange flyttelass, sist til de dype skoger i Høland tett på svenskegrensen, og 
hvor ulvene bokstavelig talt danser i tunet.

Anleggsperiodene i Øygarden, først på Sture (1986 – 1989), deretter på Kollsnes (1990 – 1996), ble noen fantastiske 
år i mitt liv. Jeg fikk bruk for alt jeg hadde lært, men hadde også en lærekurve som var brattere enn «Trollveggen».

Mine «lærere» var mange, og det jeg lærte var en god blanding av nye fag og håndverk, respekt for mennesker 
bak verktøyet og maskinene, kunnskapene i anleggsbransjen og i lokalpolitikken med administrasjon. De ga meg en 
plass ved sine «leirbål», og ved leirbålene pleier det å være hyggelig, ikke minst i Øygarden.

Kunnskapene fikk jeg også særdeles god bruk for da jeg etter anleggsperiodene i Øygarden flyttet over til Hydro 
Seafood og Marine Harvest (nå Mowi) med produksjon av sjømat i Europa, Canada og Chile. Deretter meldte jeg 
overgang til ernæringsfysiologer og kokker i Rieber & Søn med produksjon av merkevarer til dagligvarehandelen i 
Skandinavia, Sentral- og Vest Europa (nå Orkla).

Kjell Svarstad (71), A/S 
Norske Shell Trollprosjektet, 
informasjon og 
samfunnskontakt 1990 - 1996
 
Foto: Privat
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Nærmere anleggsbransjen i tanker, minner og opplevelser, får jeg ikke - 
enn i bilen min, en sliten 4x4 offroad fra 2005, snart 400.000 kilometer 
gammel, men som trofast har fraktet meg til «pepperkakekirker» i Oppland, 
Hedmark og Akershus, i over 6 år. 

Bilen, en pick up med krom i kufangeren og veltebøyle, og solide ekstra-lys, 
finner tjeneste-veier gjennom sene kveldstimer i de dype skoger, også på 
Finnskogen. Jeg ser elg nesten hver dag, og da er både tusenmetere og 
kufangeren gode å ha. 

På fritida liker jeg å gå i skogen og finner mye mening i å gå deler av 
flyktningeruta over Setskog. Men jeg trives også ved Sootkanalen fra 
Eidskog til Setskog hvor over 600 anleggsarbeidere arbeidet, kvilte, spiste 
og sov under grantre eller busker, eller i spinkle hytter gjennom 3 år på 
slutten av 1840 årene. De hamret ut stein og bar stein. De demmet opp og 
demmet opp, bygde sluser og produserte en kanal mellom innsjøer, tjern og 
vann i de dype skoger.

Hver sluse i Sootkanalen kostet slit. Hver sluse kostet svette og tårer. Hver 
sluse (totalt 16 sluser) kostet nedbrutte muskler i rygg og armer, bein 
og føtter, og hver sluse kostet tidlig alderdom for å få tømmerstokkene 
motstrøms inn i Haldenvassdraget, til sagbruksbaronene og deres 
lommebok.

Men hver sluse har også fått sitt navn. En av slusene heter Norge. En sluse 
heter Kongen, og en sluse heter Konstitusjonen.

Ved disse slusene har jeg tenkepauser … fordi jeg i minnene også er der 
hvor jeg tenker på lokalpolitikere og lokal administrasjon i Øygarden, 
jeg tenker på Stortingets politikere, regjeringen og departementenes 
byråkrater, anleggsfolk og driftspersonell 150 år senere, i Øygarden, på 
Sture og Kollsnes, norske olje- og gass selskaper med leverandører og 
internasjonale kunnskapsbrønner, og alt som handler om verdiskapningen 
på sokkelen, og jeg tenker på hvordan de har lagt grunnlaget for en annen 

tenkning enn private lommebøker. De har tenkt fellesskapet, velferd for alle 
og storsamfunnet!

Endringskrefter er endringskrefter. Motkrefter er motkrefter. Men 
samspillkrefter er og blir samspillkrefter, også i tiden fremover! Jeg 
opplever at utviklingen mot et grønt energiskifte ligger på skuldrene til 
kunnskapsbrønnene hos Equinor og andre olje- og gass-selskaper, og jeg 
er trygg på at de får det til!

Det var flott at Kong Olav åpnet Sture og Oseberg i 1989. Det var også 
flott at Kong Harald åpnet Kollsnes og Troll i 1996. Begge holder oss på 
mange måter konstitusjonelt sammen! (Norge, Kongen og Konstitusjonen i 
Sootkanalen).

Tusen takk til kommunikasjonsleder Kjersti Nordøy og ledelsen på Kollsnes 
som ga meg muligheten til å gjengi et resyme fra de 2000 første dagene 
på Kollsnes. 

Takk også for mange telefonsamtaler med veteraner fra anleggsperioden 
og veteraner fra oppstart og senere ansatte i drift på Kollsnes og Sture, og 
takk til lokale veteraner i Øygarden kommune som gjennom 25 dager i mai 
og juni bidro til en mimrekalender mot 25 års jubileet. 

Sture, Kollsnes, Energiparken og Øygarden er verdifullt for hele Norge og 
mange, mange flere land i Europa. Tusen takk for at jeg fikk være én av 
dere!

Gratulerer med jubileet!

Hilsen Kjell, 
11.143 dager etter at Nils og jeg fikk karbonader med speilegg levert av 
Alf på Øygardsstova til de første anleggsbrakkene for AS Norske Shell 
Trollprosjektet, og en velsmakende julelunch. Det kunne ikke bli bedre!
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