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MONGSTAD/OSLO: – Jeg tror 
ikke noen kunne spå det store 
klimaengasjementet vi har sett 
komme. Men det forandrer for 
så vidt ikke grunnlaget for det vi 
gjør. Så lenge det er behov for olje 
og gass i verden vil det være behov 
for norsk olje og gass, sier William 
Wittusen (42), adm. direktør og 
gründer i Asset Buyout Partners 
(ABP). 

Eiendomsselskapet har private 
equity-selskapet HitecVision som 
største eier og ble startet i januar 
2016. På lanseringsdagen for sel-
skapet sto oljeprisen i 27 dollar, 
og skolestreik for klimaet var det 
ingen som hadde hørt om. 

Forretningsideen både da og nå 
er å kjøpe opp virksomhetskritisk 
eiendom og infrastruktur som 
operatører, oljeserviceselskaper 
og annen energirelatert industri 
trenger for å drive offshorevirk-
somhet.

Siden lanseringen har selska-
pet kjøpt opp en serie eiendommer 
langs norskekysten. De fleste ei-
endommene leies ut til andre sel-
skaper.

Kjører elbil på oljebasen 
Siden 2016 har imidlertid alle 
ungdomspartier med unntak av 
Høyres og Fremskrittspartiets 
ungdomsorganisasjoner gått inn 
for avvikling av norsk oljevirk-
somhet eller å få slutt på oljele-
tingen.

I  O s l o  e r 
Miljøpartiet De 
Grønne snart 
jevnstore med 
Arbeiderpartiet 
på meningsmå-
l i n gene, og i 
mars passerte 
elbilene for første gang over 50 
prosent av det totale bilsalget. 

Én av elbilene disponeres av 
Kjell Kallestad Stople, eiendoms-
sjef i Asset Buyout Partners. Han 
setter elbilen fra Renault i gir og 
ruller ut fra parkeringsplassen 
for å vise Finansavisen rundt 
på Mongstad. Her ser vi skilter 
til leietagere som Equinor, CCB 
Mongstad, Transocean, COSL, 
Schlumberger, Halliburton, IKM 
og andre store serviceleverandø-
rer på norsk sokkel.

Andre store leietagere er PSW 
Technology, WellConnection, 
NOV, North Atlantic Drilling, 
Archer, GE Oil & Gas.

Baker Hughes, Bilfinger, Od-

fjell Drilling og Wintershall leier 
via baseoperatøren CCB Mong-
stad.

Etter avtale med ABP er det 
imidlertid primært selskapets 
ledelse i Oslo som skal uttale seg.

De sitter langt fra ståltanker 
med borevæske og hauger med 
enorme ankerkjettinger, i et kon-
tormiljø med designmøbler og 
gangavstand til Aker Brygge. 

– Lav risiko 
Da selskapet ble lansert i 2016 
var målet å bygge opp en eien-
domsportefølje på over ti mil-
liarder kroner i løpet av tre til 
fem år.

– Med eiendommer i dag for 
over 8 milliarder kroner og en 
ambisjon om å doble selskapets 
størrelse i løpet av de neste to til 
tre årene, er ABP på god vei til å nå 
målene som ble satt i 2016, svarer 
Wittusen.

– Er det risiko for at eiendom-
mene og infrastrukturer skal være 
verdiløs om 20 år?

– Nei, den risikoen mener jeg 
er lav. Det globale energibehovet 
forventes å vokse med 25 prosent 
til 2040, svarer Wittusen.

Han viser til en prognose fra 
Det internasjonale energibyrået, 
IEA, som spår at 40 prosent av 
det internasjonale energibehovet 
i 2040 vil bli dekket av olje og gass.

– Norge har allerede gjen-
nomført mange tiltak i retning 
av en mer klimavennlig fremtid, 

og kommer til 
å fortsette med 
å lede an i det 
skiftet. For oss 
er det inn ly-
sende at det vil 
være behov for 
norsk olje- og 
gassinfrastruk-

tur i mange tiår fremover, sier 
operasjonsansvarlig Erik Evjen.

– På børs om tre år
I sin forrige jobb ledet Wittusen 
Akastor Real Estate, eiendoms-
selskapet til det Aker-kontrollerte 
børsnoterte selskapet Akastor.

Han har jobbet med forret-
ningsutvikling og eiendomsin-
vesteringer i mer enn 15 år, både 
i Oslo og London.

Evjen har jobbet med corporate 
finance i Carnegie og vært innom 
PGS, Troms Offshore, Teekay og 
Sector Asset Management. 

Planen fra start har vært å 
børsnotere selskapet.

– Er dere på børs om tre år?

– Vi har en målsetting om å 
kunne børsnotere selskapet i lø-
pet av to til tre år, svarer Wittusen.

Frem til nå ligger samtlige ei-
endommer i Norge.

– Har dere noen internasjonal 
strategi?

– Hovedfokuset er å videreut-
vikle selskapet i Norge, sammen 
med eksisterende og nye kunder. 
Men vi vil støtte kundene hvis de 
har behov for tjenester internasjo-
nalt, svarer Wittusen.

Trolig vil et første ABP-kjøp 
utenlands komme Nord-Europa, 
ikke i Afrika eller Midtøsten.

– Vi definerer Nordsjøen og 
Norskehavet som vårt hjemme-
marked, og det er helt naturlig å 
vurdere infrastruktur i andre land 
med i tilknytning til det området. 
Men det er mulig at konseptet kan 
fungere andre steder også, sier 
Wittusen. 

3.000 skipsanløp
Grunnen på Equinors raffineri 
eies av oljeselskapet selv, mens As-

set Buyout Partners eier oljebasen 
med industriområde, 125 kilome-
ter rørgater i bakken og havn.

Ifølge Dagens Næringsliv be-
talte Asset Buyout Partners rundt 
fire milliarder kroner da selskapet 
kjøpte forsyningsbasen på Mong-
stad fra svenske EQT.

Området ligger sør for Equi-
nors raffineri, som ble kraftig 
bygget ut på 1980- og 1990-tallet.

Begge de to industriområdene 
kalles Mongstad på folkemunne, 
og er av sikkerhetshensyn fysisk 

separert fra hverandre.
I løpet av et år er det rundt 

3.000 skipsanløp. De aller fleste 
er skip som enten kommer inn el-
ler skal ut til oljefeltene på norsk 
sokkel.

På omvisningsrunden ser 
vi lokale bygningsarbeidere i 
ferd med å støpe betongfunda-
ment og legge armeringsjern 
til et nytt bygg. I en annen del 
av tomten er fjell sprengt ut, og 
anleggsmaskiner står klare til 
å planere området.

ASSET BUYOUT PARTNERS UTBYGGINGSPLANER

Har kjøpt oljebaser for 8 milliarder
OLJE: Mens klimaungdommer demon-
strerer, er 25 utbyggingsprosjekter i 
gang for å styrke Mongstad som base 
for norsk oljevirksomhet offshore.

500 mål tomt 
står klar 

til utbygging på 
Mongstad

MED BEGGE BENA I OLJE: Til venstre daglig leder William Wittusen, til høyre 
operasjonsansvarlig Erik Evjen.  FOTO: ANDERS HORNTVEDT

Satser i olje til tross for klimauro
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Oljeba sen på Mon g s t a d 
nordøst for Bergen er på totalt 
1.200 mål, hvorav 500 mål er 
ubebygd.

Evjen bekrefter at målet over 
tid er å bygge ut de 500 ledige mål 
for utleie. Lindås kommune har 
regulert området til industrifor-
mål.

– For tiden har vi 25 utviklings-
prosjekter i gang på Mongstad. 
Det gjelder alt fra lagerbygg til nye 
kaier, sier Evjen. 

Han understreker at ABP 
nylig investerte i et nytt land-
strømanlegg som gir en forven-
tet årlig reduksjon i forbruk av 

diesel på rundt 3.500 tonn, eller 
et redusert årlig utslipp av CO2 
tilsvarende rundt 7.500 biler.

– Bærekraft er en viktig kom-
ponent i det vi gjør, både på Mong-
stad og andre steder, sier han. 

ASSET BUYOUT PARTNERS UTBYGGINGSPLANER

Har kjøpt oljebaser for 8 milliarder

Når Selger Hva Størrelse
2016 NorSea Group Fem olje- og gasseiendommer i Hammerfest, 
  Ågotnes utenfor Bergen og Vestbase utenfor Kristiansund 31 mål kontor, lager og verksteder
2016 Risavika Havn Seks industrieiendommer 110 mål tomt og 12 mål verksteder
2017 MRC MRC Globals norske hovedkontor 13 mål tomt, lager, kontor og verksted
2017 GE Oil & Gas Industrieiendom på Dusavik forsyningsbase 38 mål tomt med verksteder, lager og kontor
2017 Point Resources Point Resources hovedkontor 30 mål tomt og 11 mål kontor
2018 EQT Mongstad forsyningsbase 1200 mål tomt

Dette har aBP kjøPt   
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traveLt: I løpet av et år er det rundt 3.000 skipsanløp på Mongstad.   
 FOTO: ANDERS HORNTVEDT
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Handelskrigen mellom de to stor-
nasjonene har pågått i over et år og 
det har vært store forventninger 
knyttet til helgens G20-toppmøte 
i Osaka. 

De to presidentene Xi Jinping 
og Donald Trump møttes grytid-
lig lørdag morgen norsk tid, og 
skal ha blitt enige om å innføre en 
våpenhvile. 

Likere retorikk
Det innebærer at det ikke vil bli 
innført nye tollsatser og at sam-
talene om å få på plass en han-
delsavtale mellom USA og Kina 
gjenopptas, ifølge Bloomberg.

I forkant av møtet er det flere 
som har spådd nettopp dette ut-
fallet. 

«Generelt ventes en våpen-
hvile, men veien til en handelsav-
tale blir trolig vanskelig», skrev 
sjefanalytiker Allan von Mehren 
i Danske Bank i en rapport fredag. 

Selv om samtalene partene 
er innstilt på å finne en løs-
ning, er dette ingen garanti 
mot en opptrapping av tollkri-

gingen utover høsten, mener 
han.

En sammenligning Blomberg 
har gjennomført av retorikken 
som er brukt av de to presidente-
ne de seneste dagene, viser imid-
lertid at uttalelsene er likere nå 
enn etter toppmøtet i Argentina. 
Samtidig er det likevel betydelige 
forskjeller, blant annet med tanke 
på hvorvidt Kina har gått med på 
å foreta umiddelbare innkjøp av 
amerikanske jordbruksvarer, 
samt om frysingen av amerikan-
ske tariffer er permanent, ifølge 
nyhetsbyrået. 

våpenhvile nr. 2
Tollkrigingen startet med en 
amerikansk etterforskning av 
kinesisk handelspolitikk i 2017, 
etterfulgt av økte tollsatser på 
kinesiske varer for flere milliar-
der dollar. 

Kina svarte raskt med samme 
mynt, før partene i desember i fjor 
ble enige om en 90 dagers våpen-
hvile. Forhandlingene brøt der-
etter sammen tidligere i vår, men 
nå gjøres det altså et nytt forsøk. 
Søndag ettermiddag ser det frem-
deles ikke ut til å være sagt noe om 
varigheten av våpenhvilen.

I en lederkommentar i avisen 
China Daily, som gjerne blir om-
talt som kinesiske myndigheters 
talerør til verden, understrekes 
det at veien til en endelig han-
delsavtale fortsatt er lang, ifølge 
Reuters. 

Inngår ny våpenhvile
Presidentene Donald 
Trump og Xi Jinping ble i 
helgen enige om å inngå 
en ny våpenhvile i han-
delskrigen mellom USA 
og Kina. 

NYtt FOrSøk: USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møttes 
i forbindelse med G20-toppmøtet i Osaka i Japan lørdag.  FOTO: NTB ScANPIX

Nordeas konsernsjef går av
Finske Casper von Koskull startet 
i Nordea i 2010 og har vært kon-
sernsjef siden november 2015. 
Søndag ettermiddag bekrefter 
banken at Koskull har bestemt seg 
for å gå av med pensjon og slutte 
innen utgangen av 2020, etter at 
det har oppstått spekulasjoner i 
markedet. 

Konsernsjefen er født 3. sep-
tember 1960 og fyller 60 neste år.

– Vi ser frem mot å samarbeide 
videre for å øke kundetilfredshet, 
effektivitet og forretningsvolum 
frem til vi har funnet den rette nye 
konsernsjefen og kan sørge for en 
smidig overgang, sier Koskull og 
styreleder Torbjörn Magnusson i 
en felles uttalelse. Fa

SLutter NeSte År: Nordea-sjef 
casper von Koskull. FOTO: IVAN KVERME

Vil på børs om tre år


