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LANGT PERSPEKTIV: – Denne døren skal 
være i operativ drift i 50 år fremover, sa 
konsernsjef Eldar Sætre i Statoil ASA da 
han besøkte Bodø og Rapp Bomek i høst. 
Oljegiganten har bestilt 200 branndører til 
Johan Sverdrup-feltet av Bodø-bedriften. 
Alle foto: Frida Bringslimark
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Bodø:

Fra dør til dør  
i 100 land

Her åpner Statoil-sjefen døren til et nytt eventyr 
for industrisuksessen Rapp Bomek i Bodø.

K
onsernsjef Eldar Sætre 
formelig strålte da han 
åpnet den første branndøra 
i en stor leveranse fra Rapp 

Bomek til Johan Sverdrup-feltet.
– Denne døren skal være i operativ drift i 
50 år fremover, sa Sætre under «overrek-
kelsen» og ble straks supplert fra salen:

– Sistemann som går gjennom døra, 
er ikke født ennå! 

Fikk skryt
Rapp Bomek er produsent av sikker-
hetskritiske dører og porter til olje- og 
gassindustrien. Siden 1983 har selskapet 
jobbet internasjonalt, og med en global 
markedsandel på 20 prosent er selskapet 
markedsleder.

– Vi har levert dører til over 100 land, 
i alle verdenshjørner som jobber med 
olje- og gassprosjekter. I tillegg har vi 
vedlikehold og service over hele verden, 
utført av en avdeling med 30 eksperter, 
alle sertifiserte for offshore, sier daglig 
leder Terje Bøe i Bomek.

Han og bedriften fikk mye skryt 
av Sætre og kompani da Statoil var på 
«døråpning» og omvisning i Bodø i høst:

– Skal du være konkurransedyktig i 
Norge, må du være det internasjonalt. 
Rapp Bomek har lang internasjonal erfa-
ring, og de vet hva det vil si å konkurrere 
internasjonalt, sa Statoil-sjefen og la til:

– Rapp Bomek er veldig kvalitetsori-
entert og søker hele tiden å bli bedre. 
De tenker produkt, teknologiutvikling og 
levetid, noe som er veldig viktig for oss 
som kunder. 

200 dører
På Burøya i Bodø produserer Rapp Bomek 
alt fra forholdsvis enkle branndører, til 
massive, eksplosjonssikre porter.

– Produksjonstiden for en dør kan 
variere fra 30-40 timer, til 300-350 timer, 
forteller Bøe. Dørene som skal gjøre det 
sikkert å oppholde seg på Johan Sver-
drup-feltet, har en produksjonstid på ca. 
100 timer.

Hver dør veier fra 500 til 2000 kg., og 
Statoil har bestilt 200 i en rammeavtale 
som foreløpig har en verdi på 50-60 
millioner kroner.

– I disse tider der investeringstakten 
i sektoren er lavere enn tidligere og der 
prispresset er tilsvarende høyt, er  det hy-
ggelig å registrere at en norsk leverandør, 
med all sin produksjon lokalisert i Bodø, 
vinner i skarp konkurranse med inter-
nasjonale aktører. Det viser at vi klarer å 
levere de beste teknologiske løsningene, 
til konkurransedyktige betingelser, sier 
Bøe. 

Flere opsjoner
– Dette er en strategisk meget viktig 

NØYE ARBEID: Produktene fra 
Rapp Bomek er sikkerhetskritiske, 
og det er naturligvis ikke rom for 
feiltakelser i produksjonen.
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avtale for Rapp Bomek, og en av de 
største enkeltkontraktene i selskapets 
historie, sier Bøe. Den kan imidlertid 
bli betydelig større: I rammeavtalen 
ligger også flere opsjoner på levering 
til prosjektene Johan Sverdrup fase 
II, Johan Castberg, Snorre 2040 og 
Peregrino.

– Disse opsjonene har en samlet 
verdi på opp mot 250 millioner kro-
ner, forteller Bøe. 

Oppstart i 2019
Johan Sverdrup-feltet ligger ca. 150 
kilometer vest for Stavanger og er 
blant de fem største oljefeltene 
på norsk sokkel. Med forventede 
ressurser på 1,7 – 3,0 milliarder fat 
olje vil feltet være et av de viktigste 
industriprosjektene i Norge de neste 
50 årene. Utbygging og drift av ele-
fantfeltet vil gi inntekter og sysselset-
ting til nye generasjoner.

Det er forventet oppstart av 
Johan Sverdrup-feltet i 2019.  Når 
produksjonen er på topp, vil den ut-
gjøre 25 prosent av all norsk olje- og 
gassproduksjon.

Statoil har som operatør en amb-
isjon om utvinningsgrad på opptil 70 
prosent. Det betyr at selskapet kan 
sikre vekst, arbeidsplasser og indus-
triutvikling i flere tiår fremover.

Den 642 kilo tunge døra som 
ble åpnet av Sætre i Bodø i høst, er 
den første som går fra Rapp Bomek 
til prosjektet. Når dette leses, går 
produksjonen for fullt.

– Vi har store leveranser i 
september og oktober. Da vil 60–70 
prosent være levert, forteller Bøe. 
 
 

Døra på gløtt
Selv om Bøe og kompani har sikret 
mye aktivitet i Bodø i tiden fremover, 
er det ingen på Burøya som hviler på 
laurbærene.

– Vi jobber hele tiden med å bli 
bedre og mer konkurransedyktige. Og 
så ser vi på muligheter også utenfor 
hovedmarkedet olje og gass, sier Bøe.

Søsterselskapet Rapp Pyrotec 
i Oppland jobber mot mer tradis-
jonelle, landbaserte prosjekter og ser 
spennende vekstmuligheter i dette 
markedet fremover.

Se ikke bort i fra at norsk eksport 
av sikkerhetsdører brer om seg. Bøe 
og kompani holder i hvert fall døra 
åpen!

OMSTENDELIG:  
Det tar ca. 100 timer å  
produsere en dør.

FIKK SKRYT: Terje Bøe (i lys bukse) fikk mye skryt av Sta-
toil-trioen som besøkte Rapp Bomek. Fra venstre: Siri Kindem, 
Eldar Sætre og Arne Sigve Nylund.

UNDER PRODUKSJON: Deler til branndørene  
henger til tørk etter herding og lakkering.

 » Produsent av sikkerhetsdører 
til olje- og gassindustrien, 
inkludert ettermarked. 

 » Har kunder i over 100 land. 
Verdensleder med ca. 20 
prosent markedsandel. 

 » Ca. 100 ansatte i produksjon-
slokalene på Burøy i Bodø. 

 » Omsetter for +200 millioner 
kroner. 

FAKTA


