
 

 

Rundebordskonferansen 2015 
 

Scandic Seilet Hotel, Molde   

Onsdag 15. juli  

 

Tema og bordplassering 
 
 
 
 

Diskusjonene rundt bordene er en meget sentral del av Gassknutepunkt 

Nyhamna sin årlige Rundebordskonferanse.  

 

Vedlagt finner dere oversikt over tema og bordplassering for årets konferanse. 

 

Hvert bord får maksimalt 5 minutter til å oppsummere konklusjonene i plenum.  

 

Eventuell punkt som de ulike bordene ønsker at Gassknutepunkt Nyhamna 

skal følge opp må presiseres under oppsummeringen. 

 

 
Takk til de som har bidratt med å utarbeide tema og rekruttere deltakere til de ulike borden! 

 

 

 

 

 

 

 

  



1) Mer effektive logistikkløsninger  (Molde Campus) 

 
Logistikk er kritisk faktor for alle prosjekt og funksjoner i petroleumsnæringen, 

med avgjørende betydning for økonomisk lønnsomhet og risikostyring. 

Fagmiljøet ved Høgskolen i Molde underviser og forsker på mange tema 

knyttet til virksomheten: 

 Infrastruktur (gassrør, transport av olje og gass) 

 Ringvirkninger - leverandøreffekter 

 Basevirksomhet - forsyningslogistikk – ruteplanlegging 

 Beredskap 

 Prosjektstyring – operasjonsplanlegging 

 

De fleste forskningsprosjektene har finansieringsstøtte fra offentlige 

forskningsprogram (f. eks. PETROSAM 2) og gjennomføres i nær forbindelse 

med næringsaktører og myndigheter. 

 

Aktuelle problemstillinger for diskusjon under Rundebordskonferansen: 

1. Hvilke logistikkutfordringer står næringen overfor i dag – innenfor hvilke 

områder kan bedre logistikkløsninger gi størst økonomisk effekt? 

2. Hvordan kan næringen og akademia samarbeide om felles 

utviklingsprosjekt? 

3. Ser vi konkrete prosjekt som bør løftes? 

 

Ansvarlig: Oddmund Oterhals (Møreforskning Molde) 

 

 
Eli Arnstad Sparebak1 SMN 
Else-May Botten Stortinget (Ap) 
Finn Amundsen Molde Kunnskapspark 
Geir Arne Svenning Høgskolen i Molde 
Hilde Aspås iKuben / Molde Kunnskapspark 
Katarina Shaton Høgskolen i Molde 
Kristoffer B. Jenssen Prezioso Linjebygg  
Odd Tore Finnøy Brunvoll 
Oddmund Oterhals Møreforskning Molde 
Ove Johan Solem  Beerenberg 
Sverre Olden Mala Statoil 
Thor-Otto Lohne Gassco 

 

 

  



2) Muligheter i Norskehavet med fokus på regionale leverandører 

(Navitas) 

 
Temaet for Navitas bordet er muligheter i Norskehavet med fokus på 

regionale leverandører. 

 

Spørsmål: 

1. Hva kan leverandørene i vår region gjøre for å styrke seg mot den 

øvrige leverandørindustrien i konkurransen om oppdrag? 

2. Hvordan kan vi i vår region skape langsiktige verdier basert på 

erfaringer og kompetanse, også i et ustabilt marked? 

3. Hvordan kan vi mobilisere leverandørindustrien til å komme i posisjon 

tidlig ved nye funn og nye store modifikasjonsprosjekt i Norskehavet? 

 

Ansvarlig: Ingrid Sara Grimstad Amundsgård (Navitas) 

 

 
Anne Grete Svenøy  Navitas 
Gunnar Gjeldsvik Alpha  
Håvard Høgset  NOV 
Ingrid Sara Grimstad Amundsgård  Navitas 
Ivar Helge Hollen  Front 
Jan Erik Hovdenak Aukra kommune 

Marita Rindarøy Brændø  Navitas 
Merete Mikkelsen Aukra kommune 
Olav Jan Støve  Kværner 
Ottar Ohren Høgskolen i Molde 
Per Rune Henriksen Stortinget (Ap) 

Torill Ytreberg NHO 

 

 

  



3) Utnyttelse av spillvarmen på Nyhamna (Energiregion Møre, Møre og 

Romsdal Fylkeskommune)  

 
I og med at gassen fra Aasta Hansteen skal føres til Nyhamna, må anlegget 

på Nyhamna utvides. Etter utvidelsen øker kjølevanns behovet og mengden 

spillvarme som blir sluppet ut i sjøen øker fra ca 14.000 m3/h til ca 21.000 m3/h. 

Vannet som blir sluppet ut har en temperatur på maks 28 °C. Totalt 

representerer dette en teoretisk energimengde på 2,7 TWh pr år! 

 

Dette vannet med forholdsvis lav temperatur vil være vanskelig å utnytte.  

Dersom man får tilgang på vannet inne på anlegget før veksling mot sjøvann 

er temperatur derimot rundt 45 °C i stedet og mye lettere å utnytte.  

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune har jobbet med dette en stund, nyeste 

tilskottet er at i forrige uke ble to utredninger ferdige:  

1. Hvor er det mest hensiktsmessig å plassere et biogassanlegg, med tanke 

på hvor biomassen kommer ifra og avstand fra spillvarmen.  

2. Kostnadsberegning; hvor mye koster det å føre varmen ut av Shell sitt 

område, bygge en varmesentral for distribusjon og hva er hensiktsmessig 

eierskapsprofil på en slik varmesentral.  

 

 

Aktuelle problemstillinger:  

 Hvordan skal eierskapsstruktur for en slik varmesentral se ut? 

 Hvem kan være mulige investorer? 

 Hvordan få tilstrekkelig med spillvarmekunder- samhandling mellom 

forskjellige aktiviteter/industrier? 

 Hvordan bør videre arbeid organiseres? 

 

Ansvarlig: Lina Jonasson (Møre og Romsdal Fylkeskommune) 

 

 
Audhild Mork Aukra kommune 
Bengt Endreseth Møre og Romsdal Fylkeskommune 
Fredric Holen Bjørdal Stortinget (Ap) 

Ingeborg Simonsen Xpro 
Jan Erik Korseberg RIR 

Lina Jonasson Møre og Romsdal Fylkeskommune 
Per Sælevik Shell 
Pål Terje Huse Aukra kommune 
Steinar Melbø Aukra Næringsforum 
Trond Tungesvik Aukra kommune 
Vegard Storvik Xpro 
Åse Gunn Husebø Øygarden kommune 

 

 

  



4) Samarbeid om økt aktivitet i Norskehavet for å sikre utnyttelsen av Polarled 

og «føde» til langsiktig drift av Nyhamna (Gassco) 
 

Gjennom oppkobling av Aasta Hansteen-feltet gjennom Polarled vil anlegget 

på Nyhamna gå fra å være en terminal for Ormen Lange til å bli 

gassknutepunkt for Norskehavet. 

 

For langsiktig utvikling og drift på Nyhamna er det helt sentralt å sikre «føde» til 

anlegget gjennom større kapasitetsutnyttelse av Polarled. 

 
Aktuelle problemstillinger:  

 Hva er Nyhamna sine viktigste konkurransefortrinn i kampen om mer 

gass? 

 Hvordan kan regionen og aktørene arbeide sammen for å sikre 

langsiktig «føde» til Nyhamna? 

 Hvordan kan gass fra Barentshavet eventuelt bli en del av den 

langsiktige «føden» til Nyhamna? 

 

Ansvarlig: Svein Birger Thaule (Gassco) 

 

 
Alf Reistad Gassknutepunkt Nyhamna 

Bernhard Riksfjord Aukra kommune 
Jan Haraldsen Ironman 

Jon Aasen Møre og Romsdal Fylkeskommune 

Kari Hoset Ansnes LO 

Knut Magne Vågen Statoil 

Lodve Solholm Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Oskar Grimstad Stortinget (Frp) 

Stein Lier-Hansen Norsk Industri 
Svein Birger Thaule Gassco 

Tor Bjerkestrand Shell 

 

  



5) Fagopplæring og oppkvalifisering som motkonjunkturtiltak i 

nedgangstider (Aukra Næringsforum) 
 

Petroleumsbransjen er inne i en krevende periode med mange permitteringer 

og oppsigelser. Dette blant annet på grunn av blant annet redusert oljepris og 

sterkt økende kostnader gjennom mange år. 

 

Også den lokale leverdørindustrien opplever meget tøffe tider med 

permitteringer og oppsigelser. Samtidig er det meget høy aktivitet på 

ilandføringsanlegget på Nyhamna, hovedsakelig på grunn av Nyhamna 

Expansion; utvidelsen med ilandføring av gass også fra Aasta Hansteen-feltet. 

 

Tradisjonelt sett har det aktørene, både oljeselskapene og 

leverandørindustrien, vært flinke til å ansette og oppkvalifisere eget personell. 

Som et eksempel kan det nevnes at Shell er fylkets største lærlingebedrift. 

 

Som et resultat av fjorårets Rundebordskonferanse tilbys det fra høsten 2015 et 

nytt regionalt utdanningstilbud for isolatørfaglærlinger. Denne 

fagopplæringen er godt forankret i ”Lærlingløftet” – samfunnskontrakten som 

partene i arbeidslivet og Kunnskapsdepartementet har undertegnet. Målet er 

20 prosent flere læreplasser i fireårsperioden fra 2011 til innen utløpet av 2015. 

 

 

Aktuelle problemstillinger:  

1. Hvilke tiltak kan iverksettes for å sikre at bedriftene fortsatt kan ta inn 

lærlinger? 

2. Vil det være mulig og hensiktsmessig å iverksette opplæringstiltak som 

motkonjunkturtiltak? 

 

 

Ansvarlig: Arnt Sommerlund (Aukra Næringsforum) 

 

 
Arnt Sommerlund Aukra Næringsforum 

Atle Hammerbukt Shell 

Elin Grindevik Astero 

Frank Sandøy Norwegian Marine Interior 

Geir Arne Mekvik Prezioso Linjebygg  

Gerd Kristiansen LO 

Jon-Grunde Hammerbukt Shell 

Magne Beyer Prezioso Linjebygg  

Marie Mørkedal Kværner 

Stein A Veland NAV 

Stig Tuastad  Beerenberg 

Veronica Sannes Skarseth           Shell 

 

  



 

6) Økt lokale konkurransekraften gjennom offensive tiltak for å øke 

konkurransekraften og snu kostnadsspiralen (Næringslivet) 

 
Også den lokale leverandørindustrien er nå under sterk press pga krevende 

tider i bransjen. Dette har medført til dels store nedbemanninger i form av 

både permitteringer og oppsigelser. 

 

Samtidig hevder flere lokale leverandører at kontraktsstrukturen hos flere 

oljeselskap av og til står i veien for at de beste og billigste løsningene velges. 

 

Aktuelle problemstillinger:  

1. Hvordan kan vi bidra til å få fram nye innovative og konkurransekraftige 

løsninger?  

2. Kan den lokale leverandørindustrien har større mulighet for å lykkes 

gjennom tettere samarbeid? 

 

Ansvarlig: Børge Gjeldvik (Axess) 

 

Børge Gjeldvik Axess 
Geir Johnsen Kværner 
Håvar Risnes Innovasjon Norge 

Ingebjørg Klausen Midsund Bruk 
Jan Erik Løvik Sensacon 
Knut Rusten Glamox 

Knut Stefanussen Axess 
Odd Henning Groven Langset 

Per Olav Myrstad Astero 

Roger Sporsheim OiW Process 

Stine Setsaas TS Group 

Terje Korsnes  NOV 
Tor Magne Johnsen Solid 

  



7) Kommunereformen - hva er viktig for næringslivet? (ROR 1) 

 
Kommunene skal innen 1. juli ha gjort vedtak i egen kommune om hvilke(n) 

kommuner de ønsker å lage en ny kommune sammen med. Stortinget har 

pålagt alle kommuner å utrede denne saken og bakteppet for reformen er: 

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette 

for gode og likeverdige tjenester.  

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige 

bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer 

variert befolknings- og næringssammensetning. Det gjør kommunene 

mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk.  

 Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. 

Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt 

makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre.  

 

Spørsmål: 

1. Hva vil framtidens næringsliv forvente av tjenestetilbudet fra offentlig 

(lokal) forvaltning, og på hvilken måte kan ny kommunestruktur bidra til 

å styrke næringsutviklingen i regionen? 

2. Hvilken kommunestruktur vil best understøtte våre muligheter til å 

påvirke sentrale myndigheter og nasjonal politikk? 

3. Innbyggerundersøkelsen for kommunene Eide, Fræna, Molde og 

Rauma viste at et klart flertall av innbyggerne er for en 

kommunereform. Hvordan samstemmer dette med næringslivets syn 

på reformbehovet? 

 

Ansvarlig: Olav Gjerland (Molde Næringsforum/ Sparebank1 SMN) 

 

 
Anders Skipnes Fræna kommune 
Britt Rakvåg Roald Romsdal Regionråd 
Espen Lillebrygfjeld Omya Hustadmarmor 

Geir Gonz Aukra kommune 

Lars Olav Hustad Rauma kommune 
Lillian Aasheim Shell 

Liv Husby Nesset kommune 
Olav Gjerland Molde Næringsforum / Sparebank1 SMN 
Ove Silseth Eide kommune 
Richard Myhre AXTech  
Terje Myrseth Brødrene Midthaug 
Torgeir Dahl Molde kommune 

 

 

  



8) Kommunikasjon og samferdsel som regionbygger (ROR 2) 

 
I vår region med fjord og fjell og ferger er tiltak innenfor samferdsel viktig for å 

knytte regionen tettere sammen. Dagens pendlingsmønster i Molderegionen 

viser at mange av kommunene har stor innpendling til Molde på arbeid og 

skole. Kortere avstander, tilgjengelighet store deler av døgnet er stikkord for 

befolkningens krav i denne sammenhengen. 

 

Ungdom er de som i dag er mest opptatt av kollektivtilbud, som oftest med 

fokus på manglende kollektivtilbud mellom Molde som regionsenter og de 

ulike andre sentra i kommunene rundt, spesielt på kveld og helg.  

 

En økende gruppe i antall er våre «godt voksne». Snart utgjør pensjonisttida 25 

% av levetida vår, og mange pensjonister er friske og spreke og ønsker å reise 

mye både lokalt og globalt. Dette vil også ha innvirkning på 

samferdselsmønstre og valg av samferdselsløsninger. 

I tillegg kan usikkerhet om miljøutfordringen «tvinge» fram helt andre 

samferdselsløsninger i løpet av den kommende generasjonen. 

 

Spørsmål: 

1. Hvordan kan næringslivet i regionen, kommunene og ROR jobbe enda 

bedre sammen for å sette viktige samferdselstiltak på agendaen? 

2. Hvordan sikre at vi i samferdselstiltakene har fokus på behovene i hele 

bredden i befolkningen? 

3. Hvordan sikre at vi er fremtidsrettet nok i forhold til planlegging av 

samferdselsløsninger, mellom annet fremtidens krav i forhold til 

miljøutfordringer? 

 

Ansvarlig: Arne Sverre Dahl (Molde kommune / Gassknutepunkt Nyhamna) 

 
Anne Reidun Valdal  Aukra NF 
Arne Sverre Dahl Molde kommune 

Britt Flo Molde Næringsforum 

Erik Berg Møreaksen 
Geir Inge Lien Stortinget (Sp) / Vestnes kommune 

Helge Orten Stortinget (H) 

Ingrid Husøy Rimstad Aukra kommune 
Jan Petter Hammerø Møreaksen 

Jon Daniel Nesje  Wonderland  

Kitty Eide Shell 
Kjetil Strand SVV Region Midt 

Nils Johan Gjendem Fræna kommune 
Rolf Jonas Hurlen Nesset kommune 

 

 

 

 
 
 
 


