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Utgangspunktet for arbeidet i Gassknutepunkt Nyhamna er mandatet på foregående 

side.

I stedet for å gå direkte på å fastsette mål og handlingsplan, har vi gått veien om 

informasjonsinnhenting og kompetanseoppbygging. Bakgrunnen for dette er at det 

tidligere har vært satt mange urealistiske mål og forventningene. Disse har i stor grad 

har vært basert på manglende kunnskap.

Administrasjonen i Gassknutepunkt Nyhamna har, i tett samarbeid med det lokale 

konsulentselskapet Sensacon, besøkt andre ilandføringssted og hatt kontakt med en 

rekke ulike aktører. Dette for å høste erfaring og samle denne dokumentasjonen i en 

egen rapport. Rapporten har blitt brukt som utgangspunkt for de forslag til 

prioriteringer som kommer til uttrykk i vedlagt utkast til forretningsplan for  

Gassknutepunkt Nyhamna sitt videre arbeid.

Forretningsplan – innledning
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Med utgangspunkt i mandatet er utkastet til forretningsplan inndelt i følgende punkt:

1 Økt Ilandføring

2 Industrielle muligheter og øvrige ringvirkninger

A. Storindustri

B. Lokal leverandørindustri

C. Forskning & Utvikling (under utarbeidelse)

3 Høgskolen i Molde – senter for petroleumslogistikk

Forretningsplan – innledning
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Gassknutepunkt Nyhamna er opprette som et samarbeid mellom GassROR-

kommunene Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde og Møre og Romsdal 

fylkeskommune i samarbeid med LO, NHO og Høgskolen i Molde. 

For å få tyngde og gjennomføringskraft er det helt avgjørende at alle 

samarbeidspartnerne har eierskap til forrentingsplanen (se figur på neste side). 

I tillegg må resultatet av dette arbeidet samordnes med de aktiviteter som både de 

aktuelle kommunene og næringsfora har i sine næringsplaner. På tilsvarende måte 

må også arbeidet koordineres mot LO, NHO og Høgskolen i Molde. 

Målet er at vi gjennom tett samarbeid og felles arbeid, skal sikre en ytterligere 

utvikling og vekst med basis i petroleumsaktiviteten på Nyhamna og i Norskehavet.

Forretningsplan – innledning
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Mandat

”Sensacon-rapport”

Rundbordskonferanse

Utkast Strategi / HP

1 2 3

Soltun-seminar (eiere)

Industri-seminar

Endelig Strategi / HP

1 2 3

KommunerM&R Fylke

Forretningsplan – innledning
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Mandat 1:

Arbeide for at Nyhamna styrkes som det 

foretrukne gassknutepunktet for gass fra nye felt 

i Norskehavet.

Alf Reistad

Molde,  oktober 2010
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Strategi – Økt ilandføring

Bakgrunn
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Ved etableringen av Gassknutepunkt Nyhamna ble økt ilandføring og utvikling

av Nyhamna som gassknutepunkt for nye felt i Norskehavet sett på som det viktigste 

punktet i mandatet.

Bakgrunnen for dette er at en slik utvikling av Nyhamna vil medføre 

 økte investeringer og ringvirkninger

 økt aktivitet i driftsfasen

 lengre levetid for drifta på Nyhamna

 økt eiendomskatt

Svært mye ligger til rette for at Nyhamna skal bli valgt som gassknutepunkt for 

Norskehavet, men allerede fra oppstart av Gassknutepunkt Nyhamna har den 

anstrengte kraftsituasjonen blitt sett på som den største utfordringen for å få mer 

aktivitet til vår region.

Forretningsplan – punkt 1
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Som det framgår av de foregående plansjene har Gassco utredet ulike alternativ og 

konklusjonen er at Nyhamna kommer klart best ut økonomisk. For gassfeltet Luva er 

Nyhamna-alternativet 15 milliarder kroner billigere enn nest beste alternativ, som er 

ilandføring til Nordland.

Samtidig presiserer Gassco at man har behov for mer kraft innen 2015. De har satt 

en frist til 1. september 2011 på å få sikkerhet for at det vil bli tilstrekkelig med kraft. 

Dersom en slik garanti ikke foreligger innen tidsfristen neste høst, er det fare for at 

arbeidet med å videreutvikle Nyhamna må skrinlegges.

Som et direkte resultat av Gassknutepunkt Nyhamna sin rundbordskonferanse 

sommeren 2010 er det nå etablert en gruppe som møtes regelmessig for å komme 

fram til en tilfredsstillende løsning på kraftsituasjonen. Denne gruppen består av 

representanter fra Gassco, Oljedirektoratet, Statnett, Shell, Statoil, Istad Nett, Møre 

og Romsdal Fylkeskommune og Industrikraft Møre.

Forretningsplan – punkt 1
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Som allerede nevnt er det krafttilgangen det som skaper størst bekymring.

I tillegg kan tekniske forhold, økte kostnader for utbygging og endringer i gassprisen 

medføre fare for utsettelse av prosjektene. Dette er forhold som ikke Gassknutepunkt 

Nyhamna kan påvirke.

Selv om de økonomiske utredningene som er utført av Gassco er i klar favør av 

Nyhamna, må vi påregne kamp fra Nordland om selve ilandføringen. Vi ser en aktiv 

deltakelse i Norskehavsrådet, gjennom Aukra kommune og Møre og Romsdal 

fylkeskommune, som et viktig bidrag for å lykkes med økt ilandføring til Nyhamna.

Forretningsplan – punkt 1



Strategi – Økt ilandføring

Strategi og handlingsplan
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Gassknutepunkt Nyhamna vil fortsatt prioritere arbeidet med å utvikle Nyhamna 

som gassknutepunkt for nye gassfelt i Norskehavet svært høyt.

Man vil i første omgang konsentrere arbeidet rundt Luva (Statoil) og Linnorm 

(Shell). 

Vi vil videreføre en tett dialog med og påvirkning av de viktigste aktørene og da i 

første rekke Gassco, Oljedirektoratet, Shell og Statoil.

Strategi 

Forretningsplan – punkt 1



Strategi – Økt ilandføring
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1. Aktiv dialog og arbeid inn mot Gassco, Oljedirektoratet, Shell og Statoil.

2. Arbeide for å sikre krafttilgangen gjennom deltakelse i etablert arbeidsgruppe 

koordinert av Møre og Romsdal Fylkeskommune.

3. Deltakelse i Norskehavsrådet gjennom Møre og Romsdal Fylkeskommune og 

Aukra kommune.

4. Påvirking og informasjon til Mørebenken, Energi- og miljøkomiteen på Stortinget 

og andre viktige aktører.

5. Profilering av Gassknutepunkt Nyhamna gjennom messedeltakelse (for eksempel 

ONS), konferanser, presentasjoner og bruk av egen nettside 

(www.gassknutepunkt.no).

Handlingsplan 

Forretningsplan – punkt 1



Strategi – Økt ilandføring
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1. Arbeidet prioriteres av administrasjonen i Gassknutepunkt Nyhamna i tett 

samarbeid med Aukra kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.

2. Ut over at messedeltakelse budsjetteres separat er det ikke behov for egne 

budsjettposter for dette arbeidet utover administrasjonskostnadene.

Ressurser / Økonomi 

Forretningsplan – punkt 1
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Mandat 2:

Industrielle muligheter og andre ringvirkninger i 

regionen med basis i petroleumsaktiviteten på 

Nyhamna og i Norskehavet

2A - Strategi for arbeidet med storindustri

Alf Reistad

Molde, September 2010
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Strategi - Storindustri

Bakgrunn
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Flere steder i Norge arbeides det aktivt med å få 

aktører til å utnytte lett tilgjenglige gassressurser

Naturgassparken

Stavanger

• Investert 1 MrdNOK, 30 arbeidsplasser,

• politisk etablert LNG fabrikk

• Kommunen arbeider ikke lenger aktivt for gass, 

fokuserer på turisme. 

• Lyse Gass opererer en rørledning for gass fra 

Kårstø til store deler av Stavangerregionen

• Selskapet har tro på lønnsom drift i fremtiden, 

men har enda ikke oppnådd positivt driftsresultat

Status

Status

Status
Storebotten Næringspark

• 340 dekar ferdig regulert på Askøy, vestsiden 

mot Kollsnes

• Arbeider med å få på plass gassledning fra 

Kollsnes og inn på næringsområdet

Status

Haugaland Næringspark
• Det er vedtatt investert 200 MNOK i Haugaland

Næringspark

• Det arbeides med gasskanal fra Kårstø for å 

tiltrekke seg gassintensiv virksomhet

TjeldbergoddenStatus • Tjeldbergodden Utvikling har sammen med 

andre aktører investert mellom 150 – 200 

MNOK. Resultatet er ca 10 arbeidsplasser.

• Det er i tillegg investert ca 800 MNOK i en 

Bioproteinfabrikk som har gått konkurs

22
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Større industriprosjekter kan stoppes av særnorske krav

• Anlegg for prosessering av jernmalm på 

Tjeldbergodden

• Den gode tilgangen til naturgass gjør at det vil være 

både industrielt, økonomisk og miljømessig fornuftig 

å prosessere jernmalmen i Norge

• Prosjektet planlegger et anlegg som vil kunne 

produsere 1,6 millioner tonn DRI pr år. Produksjon av 

1,6 millioner tonn ferdig DRI vil kreve 2,2 millioner 

tonn jernmalm pr år
– DRI = Ferdig produkt som blir benyttet som råstoff i stålproduksjon.

• Anlegget vil føre til økte utslipp av CO2, NOx, SOx

og støv

• Kraftunderskuddet i Møre og Romsdal er i dag 4 - 8 

TWh per år

• Industrikraft Møre AS fikk den 19. februar 2010 

konsesjon av NVE for bygging av gasskraftverk

• Det er stilt krav til renseanlegg for CO2 i drift fra 

oppstart. Dette er svært utfordrende både teknisk og 

økonomisk

• Statnett SF uttalt at et kraftverk i Fræna vil være 
”…den mest gunstige løsningen for å dekke kraftunderskuddet 

i fylket”

Urealistisk med dagens særnorske krav til CO2-håndtering ?
23
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Oppsummering av erfaringer I

Kollsnes Kårstø Tjeldbergodden Melkøya

• Store investeringer i lokalt 

industriområde har gitt få 

arbeidsplasser

• Liten interesse for gass og 

varmtvann

• Investeringer i kjølevannsanlegg 

og gasstilgang har liten 

kommersiell verdi

• Regionalt samarbeid er viktig, 

tenk region fremfor kommune

• Bruk av deler av eiendomsskatten 

til bedriftsutvikling gjennom 

profesjonelle aktører er et bedre 

middel for industriutvikling enn 

direkte investeringer

• Kommunen må i større grad 

diskutere med kommersielle 

aktører for å unngå innvesteringer 

som ikke er levedyktige 

• Kommunen bør konsentrere seg 

om tilrettelegging

• Ingen næringsaktivitet basert på 

bruk av gass og kjølevann 

lokalisert i nærhet til anlegget

• Leverandørindustri har etablert seg 

i Haugesund

• Gjennom lokale kraftlag investeres 

det 200 MNOK i planering av et 

næringsområde, denne har ikke 

sammenheng med Kårstø-anlegget

• Selv med regulerte tomter, 

muligheter for gass og spillvann 

har ingen ønsket å etablere seg på 

området for utnyttelse av gassen 

• Leverandørindustrien vokser frem 

av seg selv der det er lønnsomt

• K-Lab har etablert seg som en 

sterk forskningsinstitusjon og 

utfører forskning for flere kunder 

fra sin lab på Kårstø

• KEP – Kårstø ekspansjonsprosjekt 

er et eksempel på at slike anlegg 

aldri blir ferdigbygget, alltid 

vedlikehold, modifikasjon og nye 

utbygginger

• Ca 150 MNOK er investert 

(utenfor metanolfabrikken) for å 

skape aktivitet, resultat 9 

arbeidsplasser

• Liten interesse for kjølevann og 

andre synergimuligheter fra 

anlegget

• LNG anlegget og Bioprotein-

fabrikken som er etablert var en 

del av konsesjonsvilkårene

• Kontraktene for vedlikehold er 

for store, og egner seg ikke, for 

lokale leverandører

• Når hovedkontraktene ble lagt ut 

var det ingen lokale tilbydere

• Kommune og lokalsamfunn har 

for store forventninger til hva en 

operatør at et slik anlegg skal 

bidra med

• Leverandørindustrien presser seg 

frem der det er et marked. Om 

markedet er der vil den komme 

uavhengig av kommunal 

pengebruk

• En avstandsulempe har blitt en 

avstandsfordel når det gjelder 

nyetableringer

• Nesten ingen av nyetableringene 

er knyttet til drift av Melkøya, her 

har Aibel største kontrakt og de 

har etablert seg

• For å skape ringvirkninger må det 

arbeides politisk med å sette krav 

fra Oljeselskapene til 

leverandørene om lokal etablering 

og antall lokale arbeidsplasser

• Lokale bedrifter må jobbe 

sammen for å kunne ta del i 

kontraktene som legges ut

• Forvente lite støtte fra operatør og 

sentrale myndigheter

• Ting tar tid, vær tålmodig

• Kommunen må tilrettelegge for 

aktivitet med å ha ledige arealer, 

gode kommunikasjonsmuligheter 

og kompetent arbeidskraft i 

kommunen

Kilde: Sensacon research

24
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Oppsummering av erfaringer II - kategorisering

Leverandørindustri Driftsansvarlig Annen industri

• Lokale bedrifter er generelt for små til 

ta på seg kontraktene på anleggene. 

Dette har ført til lite ringvirkninger for 

den lokale leverandørindustrien

• Lokale bedrifter kommer i noen tilfeller 

inn som underleverandører på spesifikke 

tjenester, men da ofte langt ned i 

hierarkiet av underleverandører

• Det er flere elementer med kontraktene 

som gjør at disse er lite egnet for lokale 

bedrifter, eks. kompetanse, og antallet 

kontraktfestede timer

• Ingen spesielle krav i 

leverandørkontraktene om lokal 

arbeidskraft

• Probarents i Hammerfest arbeider mye 

med å påvirke oljeselskapene til å sette 

krav til lokal etablering med resultater

• Operatør eller driftsansvarlig for 

landanleggene bidrar i liten grad med 

annet enn eiendomsskatt

• Norske selskaper er i større grad enn 

ikke norske selskaper positive til å ta 

samfunnsansvar, men ikke i stor grad

• Eks. Statoil er majoritetseier i både 

Tjeldbergodden Utvikling og Probarents

i Hammerfest som begge arbeider med 

utvikling av leverandørindustri og annen 

energirettet industri

• En del av bidragene fra oljeselskapene 

kommer som et resultat av politisk spill 

og pålegg som er en del av konsesjonen, 

for eksempel:

- LNG-fabrikken på Kollsnes

- Bioprotein på Tjeldbergodden

• Oppsummert er alle lokasjonene enige 

om at det er lite å hente ut fra 

operatøren av anleggene

• Forsøk på å etablere næringsområde med 

gasstilførsel og spillvanneanlegg har vært 

mislykket både på Tjeldbergodden og 

Kollsnes

• Haugaland Næringspark planerer nå ut et 

industriområdet etter at det har vært 

arbeidet aktivt med å få etablert 

gassbasert industri der i over 10 år uten å 

lykkes

• Kollsnes har erfart at regionalt samarbeid 

er det som gir lokale ringvirkninger. 

• Annen industri har i liten grad etablert seg 

som et resultat av anleggene

• Øygarden kommune mener det offentlige 

må være tilrettelegger mer enn etablerer, 

industrien vil etablere seg der det er mest 

lønnsomt

• Basevirksomheten gir langt flere 

etableringer og arbeidsplasser enn 

ringvirkninger rundt 

ilandføringsanleggene

Kilde: Sensacon research
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Harøysundet Næringspark – potensiell lokalisering 

for storindustri
Fakta Lokalisering

• Næringspark med totalt 800 mål regulert, av dette er 

ca 200 mål ferdig planert

• Ingen aktivitet er etablert i næringsparken

• Det arbeides politisk mot gassledning for gassuttak i 

parken og mulighet for etablering av blant annet en 

LNG-fabrikk

• Dypvannskaia som  er bygget i næringsparken 

benyttets i dag kun til fiskeeksport av Vikomar AS

• Området ligger 3 000 meter fra Nyhamna

• Området eies i dag gjennom et aksjeselskap med fem 

aksjonærer:
– Fræna 60 %
– Eide 10 %
– Molde 10%
– Istad 15 %
– Aukra 5 %

Visjon:

• Lokalisering av kraftintensiv industri

• Naturgass til energiformål

• Logistikk

26

Forretningsplan – punkt 2A



Aukra kommune – potensiell lokalisering for 

storindustri
Fakta Lokalisering

• Næringspark med totalt 1300 mål regulert, av dette 
er ca 50 mål ferdig planert.

• Noe aktivitet er etablert i området – blant annet 

Statnett sitt reservekraftverk

• Det er etablert infrastruktur som veg, vatn, avløp, 
breiband og naturgass til området.

• Arealet må detaljreguleres og erverves før det kan 
tas i bruk.

27
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Oppsummering - Storindustri

• Regionen kan tilby:

– Tomter / kaianlegg

– Gass, vann etc

– God infrastruktur og en rimelig stor arbeidsmarkedsregion

• Binært utfallsrom – mye jobb kan resultere i 
”ingenting”; ingen mellomting

Hypoteser Erfaringer

• Industrielle aktører i Norge bygger der det er mest lønnsomt uavhengig av 
gass, varmt vann, kai eller tomt

• For langsiktig verdiskapning er det viktig at bedriftene er etablert der det 
er mest lønnsomt for de selv. Eks. Hydro bygget sin nye aluminiumsfabrikk 
i Qatar (Qatalum). Politiske rammebetingelser er avgjørende.

• Tilrettelegging og markedsføring av regionen, mulighetene og påvirkning 
av beslutningstakere er mulige tiltak

• Gassen kommer til kunden - ikke kunden som kommer tilgassen. Et strengt 
CO2 regime nesten umuliggjør industriell utnyttelse av gass i Norge

• Tjeldbergodden Utvikling har brukt 200 MNOK og dette har 
resultert i 9 arbeidsplasser

• I Øygarden kommune er det investert fra kommunen og 
private aktører ca 1 Mrd NOK som har gitt i underkant av 30 
arbeidsplasser

• Utenfor Kårstø etableres det nå et næringsområde til 200 
MNOK, uvisst hvor mange arbeidsplasser

• Viktig å undersøke muligheter og trusler før penger investeres

• Regionen er ikke unik med å tilby gass, varmtvann, kaier og 
tomter

• Alle disse elementene finnes ved for eksempel også Kollsnes, 
Kårstø og Tjeldbergodden.

• Ikke unikt nok til å tiltrekke seg store 
industrielle aktører for bygging av gigantanlegg

• Gassen har ikke en kvalitet som egner seg til 
petrokjemisk-industri

28

Forretningsplan – punkt 2A



Strategi - Storindustri

Strategi og handlingsplan
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Strategi - Storindustri

30

På grunn av usikkerhet mht rammebetingelser, og det faktum at man har lykkes 

svært dårlig med å etablere industri i Norge basert på tilgang til gass og 

kjølevann, vil ikke dette være et hovedsatsingsområde for Gassknutepunkt 

Nyhamna.

Til tross for dette vil Gassknutepunkt Nyhamna støtte opp om eksisterende og nye 

prosjekt som måtte dukke opp. Dette arbeidet vil skje i tett samarbeid med 

aktuelle lokaliseringssted – primært Aukra og Fræna. 

Strategi 

Forretningsplan – punkt 2A



Strategi - Storindustri

31

1. Koordinere kontakt mellom aktuelle utbyggere og aktørene bak industriarealene 

som kan egne seg for storindustri i Aukra og Fræna. tillegg vil disse arealene bli 

markedsført gjennom våre nettsider.

2. Gjennom LO og NHO vil vi arbeide for rammebetingelser som muliggjør økt bruk 

av naturgass i Norge. 

3. Gjennom Industrikraft Møre delta i Gassco sin Industriarena som har som mål å 

koble sammen brukere og selgere av gass i Norge.

4. Gassknutepunkt Nyhamna støtter opp om Industrikraft Møre sine planer om et 

gasskraftverk i Fræna.

Handlingsplan 
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Strategi - Storindustri

32

1. Arbeidet koordineres av Gassknutepunkt Nyhamna i tett samarbeid med 

representanter fra Harøysundet Næringspark, Aukra kommune og eventuelt andre 

interessenter som kan tilby industriareal.

2. Det avsettes ikke en egen post på budsjettet for dette arbeidet. Det kan bli behov 

for midler for utredninger / reiser / markedsføring, om det viser seg at en får en 

stor industriaktør på ”kroken”. Dette vil i tilfelle bli fremmet som en egen sak for 

styringsgruppa.

Ressurser / Økonomi 
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Mandat 2:

Industrielle muligheter og andre ringvirkninger i regionen 

med basis i petroleumsaktiviteten på Nyhamna og i 

Norskehavet

2B - Strategi for arbeidet med lokal leverandørindustri

Alf Reistad / Jan Erik Løvik

Molde, oktober 2010
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Strategi – Lokal leverandørindustri

Bakgrunn
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Leveranser til utbyggingen av Ormen Lange

Moldereg.

Midt-Norge

Utlandet

Norge

19 592

Landanlegg

Midt-Norge

Utlandet

Norge

15 703

Langeled

Moldereg.
Midt-Norge

Norge

Utlandet

10 146

Offshore

Midt-Norge

Utlandet

Norge

7 836

Annet, eksempel:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
53 277 MNOK

Sum Molde-

regionen:

1,2 BNOK

Kilde: ”Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Ormen Lange – Fase 1” av Hervik, Bergem og Bræin, HiM & Møreforsking Molde Rapport 0713.

Molderegionen er definert som deltagerkommunene i Gassknutepunkt Nyhamna pluss Sandøy
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Hva har skapt ringvirkninger i Møre & Romsdal så langt?

Landanlegg Ormen Lange (Investeringer)

Hovedkontrakter Innkjøps-

pakker

Leverandører trinn 2

• Total verdiskapning 6 mrd NOK

Leverandører trinn 3

• Total verdiskapning 1,4 mrd NOK

Leverandører trinn 4
• Total verdiskapning 0,7 mrd NOK

• 4 % tilhørende Molderegionen

• 20 % tilhørende Midt-Norge

• 9 % tilhørende Molderegionen

• 25 % tilhørende Midt-Norge

• 12 % tilhørende Molderegionen

• 27 % tilhørende Midt-Norge

• Det gjøres store investeringer i 

Ormen Lange utbyggingen

• Store norske bedrifter blir tildelt 

hovedkontrakter i utbyggingen

• Mindre innkjøpspakker blir direkte 

tildelt mindre leverandører (ofte 

lokale)

• I tillegg til 

leverandørringvirkningene er det 

også definert ringvirkninger knyttet 

til forbruk:
– Økt kjøpekraft og skattegrunnlag

– Økt omsetning i offentlige og private 

forbruksnæringer 

– Økt omsetning hos underleverandører til 

offentlige og private organisasjoner

Kilde: ”Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Ormen Lange – Fase 1” av Hervik, Bergem og Bræin, HiM & Møreforsking Molde Rapport 0713
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Underskog av mindre bedrifter og bedrifter som leverer produkter 

og tjenester direkte og indirekte til petroleumsindustrien

• Det er i Møre og Romsdal 160 utstyrsleverandører  som er knyttet til 

petroleumsvirksomhet:

• Av omsetningen i 2008 gikk 50% til eksport

• 87% av leveransene gikk i 2008 til verftsindustrien, 9% til annen industri og 

4% som leveranser til norsk sokkel

Kilde: Møreforskning Molde AS

Leveranser fra Møre og Romsdal baserte selskaper til petroleumsindustrien er i 

hovedsak rettet mot verftsindustrien og bygging av offshorefartøy
37
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Internasjonale aktører har de store kontraktene – også i 

driftsfasen

Vi har en stor utfordring i å få til flere og større leveranser til driftsfasen for Ormen 

Lange. Vi må påvirke Shell samtidig som vi hjelper lokale bedrifter – trolig 

gjennom større samarbeid mellom aktuelle leverandørbedrifter.
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De aktørene som tar de store prosjektene leter ofte i sitt 

lokalmiljø etter underleverandører

• Ingen Møre og Romsdal baserte selskaper kan alene 

ta de store kontraktene 

• De store kontraktene går ut av fylket. Kun en liten 

del av underkontraktene blir tildelt lokale bedrifter

• Bedriftene i Møre og Romsdal er preget av å være 

langt unna sluttkunden

• Aker Solutions som har kontrakt med Shell på 

Nyhamna har 5 nivå under seg med 

underleverandører

• Dette innebærer at det bør arbeides for å få på plass 

et lokalt selskap til å ta de store kontraktene, som 

igjen kan tildele underkontrakter til lokale bedrifter

• Lokale bedrifter bør også arbeide selv med å komme 

seg lenger opp mot sluttkunden 

• Dette krever igjen fokus på strategi, bedriftsutvikling 

og styring internt, samt fokus på samarbeid mellom 

bedrifter i  hele fylket

Kilde: Sensacon research

39
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Det ligger et åpent marked i Norskehavet som vil 

kunne gi store ringvirkninger i fylket

Norskehavet

Molde
Ormen 

Lange

Njord

Draugen

Heidrun

Alve

• Flere felt allerede i drift i Norskehavet, rett 

utenfor Møre og Romsdal

• Årlige driftskostnader på disse 

installasjonene beløper seg til mellom 6 – 8 

Mrd NOK, det forventes en økning til opp 

mot 11 Mrd NOK årlig frem mot 2025

• Bare for Ormen Lange sin 

Subseainstallasjon er beløpet over 500 

MNOK årlig, beløpet er ca det samme for 

Landanlegget Nyhamna

• For norsk sokkel totalt er beløpet ca 40 Mrd 

NOK pr år

Kristin

Mikkel

Kilde: Olje og Energidirektoratet

40

Forretningsplan – punkt 2B



Oppsummering - Etablering og ekspansjon
Hypoteser

• Videre muligheter for etablerte lokale virksomheter knyttet til 
petroleumsvirksomheten på Nyhamna og i Norskehavet

– Øke aktiviteten for de som allerede er leverandører

– Åpne døren for etablerte lokale virksomheter, som ikke er leverandør p.t.

• Beslutningstakerne sitter ikke lokalt; Oslo, Bergen, Stavanger

• I Stavanger har et sterkt sterkt kapitalmiljø stått i spissen for 
konsolidering og vekst

• Utbyggerne gir kontraktene til store nasjonale aktører som Aibel, 
Reinertsen og Aker Solutions ettersom det legges ut få store 
kontrakter og ikke mange små

• Nye felt til Nyhamna vil gi kontinuerlige utvidelser, og skape lokale 
muligheter

– Erfaringer fra Kårstø viser at det stadig vil være nye investeringer i tillegg til drift

– Ved Kårstø er andelen lokale leveranser betydelig. Dette har sammenheng med 
at Aibel er basert i regionen.

• Mange sterke lokale bedrifter, men lite samarbeid gjør at få 
bedriftsledere ser muligheter lokalt

• Lokale bedrifter har et potensial til å bli med kunden ut. Eks. Shell 
som opererer i hele verden

• Få lokale bedrifter har sterke posisjoner i Norskehavet, potensial i å 
være ”nærsynt”

• Bedrifter i molderegionen bør skape felles front for å redusere 
barrierene ved store messer og markedsføringsaktiviteter

• I Hammerfest arbeider man med å sette krav til blant annet hvor 
arbeidere skal bo, altså påvirke kontraktene som oljeselskapene 
deler ut til å sette krav om å  være representert lokalt

• Få dagens nasjonale / internasjonale leverandører til å etablere 
seg lokalt

– Generell etablering

– ”Senter for spesialkompetanse”

• Flere lokale arbeidsplasser og mindre ”flyvirksomhet”

• Bruk av lokale leverandører vil trolig gi kortere transport og 
store miljøbesparelser

• Selvforsterkende næringsklynge; ikke nødvendigvis direkte 
relatert virksomhet

• Etablering av møtesteder for utveksling av kompetanse og 
erfaring (eksempel Kristiansands olje- og gassklynge)?

Erfaringer

41
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Strategi – Lokal leverandørindustri

Strategi og handlingsplan

42
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Strategi – Lokal leverandørindustri
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Til tross for at Ormen Lange-utbyggingen totalt sett er en suksess for Molde-

regionen, er prosentdelen leveransene fra lokal leverandørindustri begrenset, 

både under utbyggingsfasen og i driftsfasen. Leveransene er også i stor grad 

preget av å være ”langt nede” i leverandørkjeden.

Gassknutepunkt Nyhamna vil jobbe for at lokal leverandørindustri, hver for seg og 

sammen, skal kunne øke sine leveranser til Nyhamna (i driftsfasen og ved 

framtidige utbygginger). Gjennom dette skal en kunne etablere seg som attraktive 

leverandører nasjonalt og internasjonalt. Dette arbeidet vil skje i tett samarbeid 

med lokal leverandørindustri og Shell. 

Det arbeidet som nå gjøres for å øke andelen lokale leveranser til Nyhamna, vil 

senere forhåpentligvis kunne danne grunnlag for nasjonale og internasjonale 

leveranser fra lokal leverandørindustri.

Strategi 
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Strategi – Lokal leverandørindustri
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1. Forankre hos Shell:

• Tiltak gjennomført: Shell ønsker innspill på hvordan kontraktsstrategien kan endres for 

at lokale leverandører skal kunne bidra med effektive og kostnadsbesparende løsninger. 

Shell ønsker en rask gjennomføring av prosjektet. 

2. Forankre hos lokal leverandørindustri:

• Tiltak gjennomført: Lokal leverandørindustri ønsker å bidra i en prosess hvor en 

enkeltvis eller gjennom samarbeid kan tilby Shell nye kostnadseffektive løsninger.

3. Kartlegge Shells tjenestebehov for utvalgte områder.

4. ”Mappe” mot lokal leverandørindustris tjenestespekter – gap analyse.

5. Foreslå ny kontraktsstruktur og synliggjøre tilhørende oppside for Shell, samt vise hvordan 

lokale leverandører kan levere i henhold til Shells behov og ny kontraktsstruktur.

Handlingsplan – første steg 
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Strategi – Lokal leverandørindustri
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1. Arbeidet koordineres av Gassknutepunkt Nyhamna i tett samarbeid med Shell, 

Sensacon og Nortex Management. HiMolde vil kunne bidra med data og faglig 

støtte til arbeidet.

2. Informasjonsinnhenting, analyser og dokumentasjon, samt forslag til løsninger 

utarbeides av Nortex Management, Sensacon og deltagende leverandørbedrifter.

3. Gassknutepunkt Nyhamna vil jobbe for å skaffe ekstern finansiering til 

gjennomføring av dette prosjektet. Total kostnad er estimert til 500 000 kroner.

Ressurser / Økonomi 
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Alf Reistad

Molde,  oktober 2010
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Mandat 2:

Industrielle muligheter og andre ringvirkninger i 

regionen med basis i petroleumsaktiviteten på 

Nyhamna og i Norskehavet

2C - Strategi for arbeidet Forskning & Utvikling



Strategi – Forskning & Utvikling

Under utarbeidelse
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Mandat 3:

Arbeide for utvikling av Høgskolen i Molde som 

senter for petroleumslogistikk.

Martin Risnes

Molde,  oktober 2010
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Strategi – Petroleumslogistikk

Bakgrunn

50
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Avdeling for helse- og sosialfag (HS)

Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag (ØIS)

ØIS - ”Business school” med spesialisering i logistikk

9 professorer og 20 med doktorgradskompetanse 

900 studenter innen logistikk, økonomi, informatikk og samfunnsfag

Mastergrad i logistikk siden 1999 

Doktorgradsutdanning i logistikk siden 2002

Bachelorstudium i petroleumslogistikk siden 2002, Kristiansund 

Godt og tett samarbeid med aktører innen petroleumsrelaterte næringer 

Forskningssamarbeid med ledende fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt

Tett samarbeid med Møreforsking Molde AS om oppdragsforskning innen 

transportøkonomi, næringsøkonomi og logistikk

Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk.
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Senteret skal: 
- Styrke den regionale utrednings- og forskningskompetansen 

- Samarbeide med regionale og nasjonale fagmiljøer av spesiell relevans for        

petroleumslogistikk

- Bidra til næringsutvikling med basis i petroleumsaktivitet

Senteret skal bygge opp kompetanse innen: 
- Operasjonell drift av base- og forsyningsvirksomhet 

- Ledelse og styring av verdikjeder 

- Dimensjonering og utforming av sikre og effektive 

transportløsninger for distribusjon og salg av naturgass 

- Analyser av investeringer i infrastruktur for produksjon, transport og 

prosessering 

- Optimale valg av gassrørsystem for gassknutepunkt, ilandføring og 

kapasitet 
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Oppgaver ved Senter for petroleumslogistikk
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Strategi - Petroleumslogistikk

Strategi og handlingsplan
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Strategi - Petroleumslogistikk
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1. Bygge ut undervisningstilbudet i petroleumslogistikk.

2. Gjennomføre master- og doktorgradsprosjekter i næringen.

3. Ekstern finansiering av stipendiater, post doc stillinger og gaveprofessorat.

4. Utveksling av personale mellom forskningsmiljø og bedrifter.

5. Arrangere seminarer og workshops.

Handlingsplan – Utdanning og kompetanse
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Strategi - Petroleumslogistikk
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1. Samarbeide med offentlige myndigheter og med næringen. 

2. Bygge ut faglig samarbeid til nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

3. Bygge ut samarbeid til aktuelle næringsklynger og industrinettverk.

4. Delta i FoU-prosjekter finansiert fra næringen, NFR og EU. 

5. Etablere møteplasser  for erfarings- og kompetanseutvikling. 

Handlingsplan - Nettverk og samarbeid
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Strategi - Petroleumslogistikk
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Ressurser/Økonomi 

1. Arbeidet koordineres av Høgskolen i Molde i samarbeid med Gassknutepunkt 

Nyhamna.

2. Høgskolen i Molde er tildelt støtte fra GassROR IKS på 2,4 mill for tilsetting av 

doktorgradsstipendiat i gasslogistikk.
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