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Samarbeid 
 er nøkkelen

Dette sier Sverre Østerdal, en av tre 
plattformsjefer på Skarv.
Sverre er født og vokste opp i Mo i 
Rana. Som ung reiste han sørover for 
å skaffe seg utdannelse og jobb. Nå 
har han igjen sitt virke på Helgeland, 
som ansatt i BP Norge og med base på 
Herøy. 
Sverre Østerdal mener det har stor 
betydning å være bevisst hvilke ring-
virkninger som kan skapes i regionen 
som følge av offshorevirksomheten 
og på betydningen av at man kan få 
knoppskyting lokalt. Han mener at all 
form for industri bør ha en klar hold-
ning til å legge igjen verdier i lokal-
miljøene de driver i.
-Jeg er stolt av at BP satser på Helge-
land, sier Sverre Østerdal. 

Med Herøy som base
Sverre Østerdal har for tiden base på 
Herøy, de fi re ukene i jobbsyklusen 
som han er på land. Som plattformsjef 

- Når oljeutvinningen nå har kommet nord til Helgeland er 
det viktig at landsdelen får glede av dette gjennom å skape 
verdier lokalt. 

har han en rekke oppgaver å skjøtte 
fra land, og han og hans kollegaer har 
fordelt mange oppgaver som de følger 
opp. Det er reiser til Stavanger og an-
dre deler av landet og til utlandet for 
møter og kurs, og han er ofte på kon-
toret i Sandnessjøen.
Sverre Østerdal trives godt både på 
fjellet og på sjøen, og han har lett for 
å like seg der han er. Han har bodd 
mange år i Stavanger og fi re år i Ned-
erland. Da Skarvskipet ble bygd var 
han i Korea i halvannet år. 
Han liker å lære seg skikkene der han 
til enhver tid virker og bor.
- Her på Helgeland er det fjell og sjø. 
Det er noe eget med området der du 
har vokst opp. 
Og det er jo artig at folk snakker sam-
me dialekt! Ikke minst er det et kryd-
der i ord og uttrykk, som er en del av 
identiteten vår.
Det er fantastisk å ha en god jobb her 
på Helgeland! mener Sverre Østerdal.

Skarv
Skarvfeltet er en sammenslutning av 
fl ere felt; Skarv, Idun og Tilje. Skarv-
skipet er ”plattformen” som utvinner 
olje og gass herfra.
Det er 37 ansatte i BP som er ombord 

på Skarv-skipet til enhver tid. De er 
ute på skipet i to uker, og så er de fi re 
uker på land med fri. Totalt er det 112 
offshoreansatte, inkludert en som har 
base på land. 
Hvert team ledes av en plattformsjef, 

- Når vi skal ansette personell i BP, eller når leverandører får oppdrag til Skarv, så forsøker vi å fi nne fram til personell og leverandører som kommer fra Helgeland, under ellers 
like forhold. Helgeland V&M er en av fl ere som har fått oppdrag, sier Sverre Østerdal, her fra sitt anker på Helgeland; hytta på Herøy.

Skarvskipet har store dimensjoner, og det ligger 210 km rett vest for Sandnessjøen.
(Foto: BP)


