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• Digitale løsninger ("DS") kombinerer sofistikert hardware-teknologi med softwareprodukter i 

enterpriseklassen og analyseløsninger for å koble sammen industriell aktiva, og tilby kunder 

dataen og sikkerheten de trenger for trygt og effektivt å forbedre sine operasjoner.  

Den foreslåtte Transaksjonen gjelder brønnintervensjonssegmentet, som er et undersegment av OFS, 

samt rørlednings- og prosesstjenester. 

For mer informasjon om Baker Hughes, se https://www.bakerhughes.com/.  

4.1.2 Rettslig og organisatorisk struktur 

BHN er et heleid europeisk datterselskap av BH. BH er inkorporert i Delaware, USA, og har 

hovedkontorer i Houston, Texas (USA) og London (Storbritannia). Selskapet har ca. 58.000 ansatte i 

mer enn 120 land.  

Organisasjonskart for BH, oppdatert pr desember 2020, er vedlagt som 

Vedlegg 1:  Baker Hughes organisasjonskart 

 

BH er medlem av PESA,1 APGA2, PRCI3 og EEEGR4. 

4.2 Altus 

4.2.1 Virksomhetsområder 

Altus er leverandør av brønnintervensjonstjenester og nedihulls-teknologi ("downhole technology"). 

Altus' kompetanseområder innen brønnintervensjon omfatter totalt sett kveilerør ("coiled tubing") og 

pumpetjenester; kabeloperasjoner ("wireline"); traktorbaserte tjenester; perforering og ballistikk; 

presisjonsrengjøring; manipulering; tilgang og gjenoppretting; barrierer og isolasjon; utstyrsleie; og 

opplærings- og testfasiliteter.5 

For mer informasjon om Altus Intervention, se https://www.altusintervention.com/.  

4.2.2 Juridisk og organisatorisk struktur 

Som nevnt i punkt 3, er Altus Intervention AS heleid av Altus Intervention Holding AS (selger) gjennom 

sistnevntes heleide datterselskaper Oz MidCo AS og Oz HoldCo AS. Altus Intervention Holding AS 

kontrolleres i dag av Qserve Management Invest AS. 

 
1 https://energyworkforce.org/about-pesa/  

2 Australian Pipelines and Gas Association 

3 Pipeline Research Council International 

4 East of England Energy Group 

5 For mer informasjon om Altus Interventions brønnintervensjonstjenester, se https://www.altusintervention.com/#services-

technologies.  
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brønnintervensjon. Konkurransebildet for brønnintervensjon omfatter globale aktører som

Halliburton, Schlumberger, Expro, Archer og Welltec, samt regionale leverandører som Well Services

Group.

Etterspørselen etter brønnintervensjonstjenester i Nordsjøen er konsentrert blant en liten gruppe

operatører som typisk har serviceavtaler med alle de største leverandørene av brønnintervensjon.

Disse avtalene dekker en rekke tjenester og gir kundene stor kommersiell fleksibilitet. Avtalene er

ikke-eksklusive og inkluderer prislister og andre vilkår som leverandøren kan tilby tjenester på, men

betinger vanligvis ikke at kundene kjøper spesifikke typer eller volumer av tjenester fra leverandøren.

Avtalens samlede verdi for tjenesteleverandøren vil ofte i betydelig grad overstige den omsetningen

tjenesteleverandøren kunne oppnådd for hver individuelle tjeneste alene. Tjenesteleverandørenes

avhengighet av at et lite antall kunder gir kundene vesentlig kjøpermakt, siden kunden kan forhandle

om rabatter over hele spekteret av tjenester. Stadig flere kunder, særlig i Norge, etterspør i sine

anbud også integrerte "pakker" av brønnintervensjonstjenester.

Partene er ikke kjent med tidligere avgjørelser fra Konkurransetilsynet som gir veiledning på

markedsdefinisjonen av brønnintervensjonstjenester. 11 I denne meldingen vil partene omtale

følgende tre undersegmenter av brønnintervensjon: i) kveilerør- og pumpetjenester ("coiled tubing

and pumping"), hvor partene ikke har overlappende virksomhet i Norge men noe overlapp i andre

markeder som ikke omfatter Norge; ii) brønntraktorer, hvor Altus er aktiv mens BH ikke konkurrerer;

og iii) wirelinetjenester for fôrede borehull ("cased hole wireline services") levert gjennom elektrifiserte

kabler ("e-line"), hvor det er et horisontalt overlapp, men partenes virksomhet i stor grad er

komplementær.

6.1.2 Ingen overlapp innenfor kveilerør- og pumpetjenester ("coiled tubing and pumping") i Norge

Leverandører av brønnintervensjon bruker ulike transportmetoder for å nå inn i brønnen og utføre

brønnintervensjonstjenester. Kveilerør ("coiled tubing" eller "CT") er en transportmetode som består

av et langt, sammenhengende, fleksibelt rør med liten diameter som leveres opprullet på spole. Røret

fires ned i brønnen og kan transportere væsker, verktøy, kjemikalier eller gasser. I motsetning til

wireline (som drøftes nærmere nedenfor), kan CT brukes i horisontale eller svært avvikende brønner

("deviated wells") som krever at verktøy må skyves eller dras i brønnen. CT er generelt dyrere enn

kabel. CT kan leveres på land eller offshore.

11 Markedene for visse brønnintervensjonstjenester, herunder loggingstjenester for wireline, ble kommentert kort av

Kommisjonen i sak M.8297 – GE/Baker Hughes premiss 79-88, fordi det var en vertikal relasjon i den saken.
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brukes til PMS, som er den mest aktuelle formen for traktorservice i området. Utviklingen av en BH-

traktor for bruk i Nordsjøområdet eller som oppfyller Norsok-standarder ville ikke vært mulig

kommersielt sett. BH har heller ingen track record for denne tjenesten i området. BH har derfor ikke

hatt omsetning på brønntraktorer i Norge eller Nordsjøen de siste tre årene, og det er ikke overlapp

mellom partene i dette segmentet.

6.2 Elektrifiserte wirelinetjenester for fôrede borehull ("e-line cased hole wireline

services")

6.2.1 Oversikt

Wireline består av en gruppe tjenester hvor man bruker en kabel for å senke verktøy ned i brønnen.

Det er et grunnleggende skille mellom wireline-tjenester som utføres i fôrede borehull ("cased hole

wireline" eller "CHWL") og wireline-tjenester som utføres i åpne borehull, dvs. borehull uten kledning

("open hole wireline" eller "OHWL"). CHWL-tjenester utføres i ferdigstilte (eller "fôrede") brønner.

Eksempler på CHWL-tjenester er formasjonsevaluering, produksjonslogging, perforeringstjenester og

mekaniske og utbedrende tjenester som kontroll av sement eller korrosjon på fôringsrør. CHWL er en

"lett" brønnintervensjonstjeneste. I motsetning til "tung" brønnintervensjon utføres CHWL typisk

gjennom allerede eksisterende produksjonsrør og fôringsrør i brønnen.

I GE/Baker Hughes bemerket kommisjonen i avsnitt 81 at "OHWL services constitute a distinct product

market from CHWL services."17 CHWL skiller seg fra OHWL, som er en brønnevalueringstjeneste hvor

man bruker en elektrifisert wireline for å senke verktøy ned i en ufôret brønn for å samle inn

reservoardata. Hovedbruksområdet til OHWL er logging, dvs. karakteriseringen og evaluering av

reservoarformasjonen for å bestemme om brønnen skal ferdigstilles for produksjon, mens CHWL

benyttes til transport av utstyr for intervensjonstjenester etter at brønnen er fôret og klar for

produksjon av (eller allerede produserer) olje eller gass. De to tjenestene utføres på forskjellige

stadier av brønnutvikling, og OWHL krever andre verktøy enn CHWL.

BH tilbyr både OHWL og CHWL globalt, mens Altus utelukkende er aktiv innen CHWL. Av den grunn vil

bare CHWL omtales nærmere i det følgende.

CHWL kan utføres enten med en elektrifisert wireline ("e-line") eller en stålkabel som ikke har

elektrisk ledeevne ("slickline").18

17 Kommisjonen tok likevel ikke endelig stilling til den eksakte produktmarkedsdefinisjonen i den konkrete saken.
18 Fordi flertallet av CHWL-tjenestene globalt utføres med e-line, brukes begrepet "CHWL" eller "wireline" noen ganger synonymt

med e-linetjenester for fôrede borehull.
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Figur 3: CHWL Slickline enhet20      Figur 4: CHWL e-line enhet21 

Slickline-tjenester skiller seg på flere måter fra e-linetjenester:  

• Slickline mangler konduktivitet og har mer begrenset funksjonalitet. En e-line gjør det mulig 

å oversende data i sanntid, inkludert data innhentet ved hjelp av loggingsverktøy eller data 

for å betjene verktøyene som er festet til brønnkabelen. Slickline tillater ikke dataoverføring 

eller kontroll av verktøy, og dermed må alle data som samles inn gjennom slickline-

operasjoner logges i verktøyets minne og blir først tilgjengelig etter at verktøyet er brakt 

tilbake til overflaten. Slickline brukes derfor primært til å utføre enkle mekaniske 

operasjoner i vertikale borehull.19 Slike tjenester utføres typisk kun med slickline, fordi det er 

en raskere og billigere løsning enn e-line. 

• Selv om slickline i utgangspunktet kan brukes til evalueringstjenester (med utstyr operert i 

"minnemodus" som beskrevet over), er det en ulempe for tidssensitivt arbeid å betjene 

loggingsverktøyet i minnemodus. Videre er ikke alle wireline-verktøy mulig å operere i 

minnemodus på grunn av strømbegrensninger og større databehov, og telemetridataen 

man får innhentet er under enhver omstendighet mindre omfattende enn data innhentet 

ved bruk av e-line.  

 
20 https://www.slb.com/resource-library/oilfield-review/defining-series/defining-intervention.  

21 https://slideplayer.com/slide/5673679/.  

19 Eksempler på typiske slickline-tjenester er plassering og henting av brønnboremaskinvare, for eksempel plugger, målere og 

ventiler. Slickline kan også brukes til perforering, setting av sementeringsutstyr og kutting eller punktering av rør.  
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presentasjonsformål kategoriseres i forskjellige nivåer (se punkt 6.2.3.2 nedenfor). Partenes erfaring

er at kunder i Nordsjøen ofte å ønsker bundle CHWL-tjenester på tvers av de ulike nivåene. Når

leverandører kun tilbyr tjenester innenfor ett eller to av nivåene, slik tilfellet er for partene, vil det

være begrenset til ingen konkurranse mellom disse; konkurransen vil snarere stå mellom de

leverandørene som kan tilby et mer komplett spekter av tjenester på tvers av nivåer. I slike

situasjoner vil leverandører som kun tilbyr tjenester på enkelte nivåer forsøke å konkurrere gjennom

å samarbeide med andre leverandører (med en av dem som hovedleverandør og den andre som

underleverandør) for å utvide tjenestetilbudet. BH og Altus har samarbeidet med hverandre for å

kunne konkurrere på slike kontrakter der det har vært aktuelt (se punkt 8.3).

6.2.2 Markedsdefinisjon

6.2.2.1 Produktmarked

Som nevnt ovenfor er partene ikke kjent med relevant praksis fra Konkurransetilsynet vedrørende

markedsdefinisjonen for wireline-tjenester. I GE/Baker Hughes kommenterte Kommisjonen kort på

markedet for loggingstjenester for wireline, da det var en vertikal relasjon mellom partene i saken.27

Kommisjonen anså CHWL for å være forskjellig fra OHWL og bemerket at markedet for CHWL kan

segmenteres ytterligere i landbaserte tjenester og offshoretjenester, men lot den eksakte

produktmarkedsavgrensningen stå åpen. Partene anser OHWL for å være et distinkt marked uten

overlapp.

Etter det partene er kjent med, finnes det ingen relevant praksis om skillet mellom slickline og e-line.

Partene anser at slickline skiller seg fra e-line, ettersom slickline mangler konduktivitet og har mer

begrenset funksjonalitet. Generelt vil man ikke bruke e-line der det er mulig å bruke slickline, og man

vil ikke kunne bruke slickline der det er nødvendig med e-line.

For denne meldingens formål trenger Konkurransetilsynet ikke å konkludere endelig på omfanget av

produktmarkedet, ettersom partenes komplementære tilbud kun fører til overlapp i et smalt offshore

CHWL e-linesegment og transaksjonen ikke under noen plausible markedsavgrensninger vil medføre

konkurransehindringer. Konkurranseanalysen nedenfor tar derfor utgangspunkt i et smalt offshore

e-line CHWL-marked.

6.2.2.2 Geografisk marked

I GE/Baker Hughes mente Kommisjonen at det geografiske markedet for CHWL omfattet EØS eller

"muligens" et mindre område, men den konkrete avgrensningen ble holdt åpen. 28

Etter partenes syn er det ikke nødvendig for Konkurransetilsynet å konkludere på om det geografiske

markedet for CHWL omfatter hele EØS (slik dette var definert i GE/Baker Hughes, dvs. inklusive

høyere temperaturer. Kundene anskaffer imidlertid sjelden eller aldri slikt verktøy og utstyr på frittstående basis. De anskaffer i

stedet den nødvendig servicen som en helhet, inkludert alt verktøy, kompetanse og mannskap.
27 Sak M.8297 – GE/Baker Hughes premiss 79-88.
28 Sak M.8297 – GE/Baker Hughes, premiss 87-88. Merk at EØS på dette tidspunktet inkludert Storbritannia.
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Vedlegg 6: Forslag til offentlig versjon av meldingen

Vedlegg 7: Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet

14 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER

Vi ber om å bli kontaktet dersom det skulle være spørsmål til meldingen.

Dersom Konkurransetilsynet mottar innsynsbegjæringer i meldingen eller andre dokumenter i saken.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Thommessen AS

Heidi Jorkjend

Advokat


