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� Status på prosjektene

� Kontraktsstrategier

� Resultater så langt



Draugeninvesteringer:  
Topper seg nå







En designer pr asset – prosessikkerhet

En byggeleder pr asset – person sikkerhet

En EPCM kontrakt ansvarlig for alleEn EPCM kontrakt ansvarlig for alle

� Integrert i FEED

� Design, innkjøp, fabrikasjon, 

� Styrer alle underleveranser og 

Bruk av rammekontrakter for utstyrBruk av rammekontrakter for utstyr

Drifts- og vedlikeholdskontrakter –

Distribuerte team – tar hele landet

prosessikkerhet

sikkerhet

alle modifikasjoner og prosjekter;alle modifikasjoner og prosjekter;

, installasjon og testing

og leverandører

utstyr hvor fornuftigutstyr hvor fornuftig

– Shell styrt

landet i bruk



Langsiktighet - Konkurransedyktig og bærekraftig

Vi bygger på flere alternativer:

� Flytte eksisterende eller etablere nye aktører� Flytte eksisterende eller etablere nye aktører

� Utnytte eksisterende regional/ lokal kapasitet

� Industriell utvikling og forskningsprogrammer

� Kompetanseheving

� Internasjonalisering

Drevet av hovedleverandører

Hovedsamarbeidspartner med Navitas Network

Tidlig, tydelig og synlig!

Konkurransedyktig og bærekraftig

Flytte eksisterende eller etablere nye aktørerFlytte eksisterende eller etablere nye aktører

Utnytte eksisterende regional/ lokal kapasitet

Industriell utvikling og forskningsprogrammer

Hovedsamarbeidspartner med Navitas Network



selskap påmeldt
møter på våre

informasjons-“tours” informasjons-“tours” 

speeddates med 
Aibel-Kværner

Mange nye selskap
registrert og kvalifisert

All kontraktsinfo rutes

Inkludert som tydelig krav

ÅPNER DØRER

� Aktiv sponsor og 
bruker av
Findcontracts.no

�1500 daglige brukere

�100 nye brukere pr 
mnd

til findcontracts.no

krav i anbudsprosessene

ÅPNER DØRER







Lokale kontrakter tildelt: 
� Linjebygg
� Lindbak
� Nor Textil
� AAK IRV

Axess
AAK IRV

� Axess

Etableringer: 
� Kværner – etablerer kontor
� Beerenberg – etablerer kontor
� Aibel i Harstad
� Aker Solutions i Tromsø

Opportunity Announcements ute nå: Opportunity Announcements ute nå: 
� Rental of Site Vehicles
� Temorary office accomondation and canteen facilities
� Temporary warehouse and workshop
� Rotating equipment

Har vi et bilde eller noen firma-logoer

and canteen facilities


