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1 ØKTE LEVERANSEMULIGHETER TIL
UNDERVANNSINSTALLASJONSMARKEDET
Fokus i denne analysen er bedrifter på innlandet som har eller søker et innpass i markedet for
undervannsinnstallasjoner – både på norsk sokkel og globalt.
Bedriften EAB Engineering lokalisert på Gjøvik har en gunstig posisjon i denne sammenheng,
og en særposisjon på innlandet. EAB Engineering er en bedrift som leverer delsystem til
undervannsinstallasjoner og som har etablert et regionalt produksjonsnettverk med
underleverandører til EAB Engineering1 – nå formalisert med navnet Subsea EastNet2. Enkelte
av disse bedriftene har igjen kryssmedlemskap i et større nettverk med utgangspunkt i
aluminiumsbearbeidende industri på Raufoss – det såkalte TotAl‐gruppen3. Vi kommer tilbake
til en detaljert behandling av disse nettverkene. Innledningsvis er det nødvendig å se noe
nærmere på subsea‐segmentet, på hvilke kontraktsstrategier som benyttes i feltutbygging i olje
og gassektoren, hvilke nettverk som ellers er etablert nasjonalt og regionalt og de erfaringer
man kan høste fra deres virksomhet.

1.1

Undervannsinstallasjoner

Der er en økt satsing på subsea‐ eller undervannsteknologi i norsk og internasjonal olje‐ og
gassektor. Et av de viktige områdene for denne satsingen p.t. i Norge finner sted i Hordaland,

1

EAB Engineering ble etablert så tidlig som i 1952 som et konsulentselskap. I 1988 begynte selskapet å
spesialisere seg i undervannsinstallasjoner. Bedriftens leder gjennom mange år, Harald Bakke, beskriver
utviklingen til dagens situasjon til ”European Oil & Gas” i 2009 slik: ”When we stopped being consultants in
the 1990s, we began to offer subsea equipment and we were initially involved in various types of tooling
solutions. In 2000, we started to deliver smaller structures, as a part of the pipeline infrastructure we now
offer, between the wellheads and the point of export. The pipeline systems are becoming more and more
complex, involving manifolds with riser bases, for example. These smaller and medium-sized structures
can link up all the various wellheads and connections that are required. A specific example of this type of
work is the Ormen Lange project, which will supply 20 per cent of the UK’s gas consumption. For this
project, we delivered the pipe end modules, In Line Tee and a pig loop. The equipment operates at depths
of about 850 metres. These are used to connect the pipeline itself to the template where the wellheads are
located.”
2
Nettverket har nylig skiftet navn, og het tidligere ”Olje og gass Innlandet”. ”Olje&gass Innlandet” var / er
et av TotAl-gruppens (se neste fotnote) hovedprosjekt er med 8 deltakerbedrifter – disse danner nå en
kjerne i SubSea East nettverket.
3
TotAl-gruppen (Toten Aluminium) er en industriell nettverksorganisasjon med formål å styrke innovasjon
og verdiskaping i bedrifter engasjert i foredling av aluminium. Gruppen har 40 medlemsbedrifter med totalt
omlag 3000 ansatte. Gruppens utspring og geografiske tyngdepunkt er Raufoss-området med dets
internasjonalt anerkjente industrimiljø innenfor utvikling og produksjon av komponenter og systemer i
aluminium. TotAl-bedrifter møter vi nå i Oppland, Hedmark og Buskerud.
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med Ågotnes utenfor Bergen som geografisk kjerneområde. Her har det blitt etablert et sterkt
miljø innenfor vedlikehold, modifikasjon og drift av undervannsinstallasjoner og brønner4.
Analyser viser at om lag en halvpart av samlet utvinningen av olje og gass på norsk
kontinentalsokkel nå skjer via undervannsinstallasjoner (”havbunnsbrønner”). Olje‐ og
energidepartementet peker på at svært sannsynlig vil denne andelen øke framover.

Figur 1: Installasjoner på norsk sokkel – røde punkter viser undervannsinstallasjoner, øvrige punkter viser andre typer
installasjoner. Om lag halvparten av samlet produksjon på norsk sokkel skjer i dag via undervannsinstallasjoner, og
undervannsinstallasjonenes betydning for og andel av produksjonen forventes å øke i årene som kommer. Kilde:
Oljedirektoratet.

Nordsjøen var dominerende globalt på undervannsinstallasjoner på 90‐tallet. Etter hvert har
undervannsinstallasjoner også fått en vesentlig større plass i produksjonssystemer globalt.

4

Jakobsen og Fløysand, 2011: Subsea bedriftenes regionale forankring. Funn fra en spørreundersøkelse
gjennomført blant subsea bedrifter i Hordaland SNF-prosjekt nr. 4242: ”Local cluster going international”
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, NCE Subsea og NCE Maritime
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Figur 2: Nordsjøens andel av undervannsinstallasjoner. Kilde: Teknologiutvikling i Norskehavet Subsea – Springbrett for
internasjonal vekst. Foredrag ved Tore Halvorsen, Visepresident FMC Technologies – SubSea Valley Conference 23/24
mai 2012, Asker.

Vekstraten på 2000‐tallet har vært størst i afrikanske markeder og Middelhavet.
Nordsjøens tidlige innfasing av undervannsinstallasjoner har derfor gitt norsk næringsliv et
fortrinn i en utvikling som nå skjer på bred basis globalt.
Undervannsinstallasjoner – såkalt subsea‐installasjoner – utgjør med andre ord allerede et
betydelig marked og den relative andel av investeringene i sokkelen er ventet å vokse subsea i
årene som kommer til fordel for andre løsninger som er over vann (plattformbasert, tildel
ilandføring etc).
Også i innlandet er det industrimiljø som sikter mot å utvikle engasjement subsea. Den
dominerende bedriften er som nevnt EAB Engineering. EAB Engineering leverer delsystemer til
subsea‐løsninger. EAB Engineering er allerede godt plassert i markedet for
undervannsinstallasjoner. Slik dette markedet fungerer, er en posisjon som EAB Engineering
har svært verdifull i et regionalt næringsutviklingsperspektiv. Dette representerer en svært god
mulighet for ytterligere næringsutvikling i form av underleveranser til EAB Engineering. Nå er
subseamarkedet svært krevende hva angår kompetanse og kvalitet i leveransene, og
kvalifisering for leveranser til sektoren er en betydelig utfordring for enhver ”nykommer” og et
kontinuerlig arbeid for etablerte aktører – herunder EAB Engieneering.
EAB Engineering og det regionale næringslivet har i gang en prosess på innlandet for å utvikle
et produksjonsnettverk som kan levere delsystem subsea basert på industrielle miljø her. Vi vil
analysere dette nettverket fra et næringsklyngeperspektiv.
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Å etablere slike produksjonsnettverk er nettopp tett opp til det som kan forstås som
næringsklyngeutvikling, og er en prosess som tar tid hvor slike klynger vokser fram gradvis5.
Når bedrifter i Hedmark og Oppland, den regionen med minst olje‐ og gassrelaterte bedrifter i
Norge, tar et initiativ hvor for å etablere en næringsklynge innenfor undervannsinstallasjoner,
er det forskningsmessig interessant av flere årsaker. For det første fordi driveren i dette arbeidet
– EAB Engineering ‐ er leverandør relativt høyt oppe i leverandørhierakiet for subsea.

Figur 3: Illustrasjon - en 110 tonn tung såkalt "tee manifold" som produseres av EAB Engineering som en EPCkontrahert delleveranse til en større EPCI-kontrakt (se fotnote 6). Shell annonserte nemlig 24. april i 2012 at de har
kontrahert Ocean Installer som EPCI-leverandør til Draugen-feltet. Enheten EAB leverer skal knytte sammen og bidra til
styring en rekke væske- og gassstrømmer

Markedstilgang er i denne sektoren en kritisk faktor, og EAB Engineering sin posisjon gir for
innlandet er godt utgangspunktet for et interessant utviklingsarbeid. For det andre har Raufoss‐
miljøet tradisjoner på fabrikasjonsarbeid som er en viktig del av arbeidsprosessen i subsea‐
sammenheng. Til sist, men ikke minst, det ligger til grunn en regional omstillingsvilje bak
bedrifter i Innlandet som er presset i sine tradisjonelle markeder med spesiell vekt på
bilindustrien. Dette er med å frigjøre kapasitet og behovet for å tenke nye markeder melder seg.
På denne bakgrunn har vi definert forskningsprosjektet «Økte leveranser fra leverandørbedrifter i
Hedmark og Oppland til det globale subseamarkedet». Hovedproblemstillingen i prosjektet er
definert til «Hvilke kontraktstrategier kan sies å være de dominerende i det norske og internasjonale
subsea‐markedet?». Hovedproblemstillingen er brukket ned til tre delproblemstillinger – her
nummerert i henhold til prosjektbeskrivelsen:
P1. Hvilke likheter og ulikheter finnes i kontraktstrategier og på hvilken måte «matcher»
disse bedriftene i innlandet sin kompetanse på subseasegmentet?

5

Borschma og Frenken 2006; Menzel og Fornal 2009
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P2. Hvilken sammenheng er det mellom helhetlige kontraktsstrategier i subseasegmentet i
et globalt marked og bedrifter i Innlandet sin konkurranseposisjon når det gjelder å
vinne kontrakter?
P3. På hvilken måte kan man etablere læringsarenaer for det voksende subseamarkedet i
Hedmark og Oppland knyttet til leveranser rettet mot olje‐ og gassektoren?
Vi vil gjennomgå delproblemstillingene i det følgende, men vi bytter samtidig om på
rekkefølgen i behandlingen av delproblemstillingene til P1, P3 og avslutningsvis P2.

1.2 Senere oppfølging – bruk av resultater
I dette forprosjektet er hensikten å etablere relevante kontakter og gjøre en initiell gjennomgang av
relevante utviklingsprosesser i og utenfor regionen. I neste omgang er planen å benytte denne
gjennomgangen til å utforme en søknad om videre forskning på regionale mulige og faktiske virkninger
for næringslivet ved et engasjement i markedet for undervannsinstallasjoner. Arbeidet med en slik søknad
faller utenfor rammen av denne forprosjektfasen.
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2 INFORMASJONSINNHENTING
Informasjonsinnhentingen til dette forprosjektet har basert seg på:


Overføring av kunnskap og erfaring fra forskning på og utredninger av regionale
effekter for næringsliv og –etableringer av den framvoksende olje‐ og
gassvirksomheten i Nord‐Norge.



Relevant litteratur i form av forskning og utredninger om olje‐ og gassektoren og
virkninger for regionalt næringsliv.



Intervjuer med EAB Engineering, TotAl‐nettverket og Subsea Eastnett.



Deltakelse på årskonferanse til Subsea Valley 23. og 24. mai 2012
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3 HVILKE LIKHETER OG ULIKHETER FINNES I KONTRAKTSTRATEGIER
OG PÅ HVILKEN MÅTE «MATCHER» BEDRIFTENE I INNLANDET SIN
KOMPETANSE PÅ SUBSEASEGMENTET?
Kontraktstrategier er en nøkkel i analysen av vekst‐ og utviklingsmåter og –muligheter i olje‐ og
gassmarkedet.
Utbyggingsprosjekt i offshoresektoren er gjerne organisert gjennom to hovedtyper
kontraktstrategier:


EPC (”Engineering, Procurement, Construction”)6



FC (”Fabrication Contract”)

En EPC‐kontrakt innebærer at design, utvikling, innkjøp og bygging av oppdraget er integrert i
en og samme kontrakt. En slik modell krever at flere bedrifter samarbeider om leveranser og at
disse sammen mestrer koordinering mellom enheter som deltar i produksjonsprosessen. Slik
mestring er et konkurransefortrinn. Her kan nettopp norsk industri ta i bruk sine fortrinn
nettopp fordi det er tette bånd mellom utviklere av ideene og innkjøperne og de ulike
mekaniske verkstedene.
I den grad EPC‐kontrakter ikke brukes i utbyggingsprosjekter viser erfaringene at norsk
industri ikke har samme konkurransefortrinn med hensyn til tildeling av kontrakter overfor
internasjonal industri. Når utvikling av ideer og komponenter skilles fra innkjøp og bygging av
oppdragene, og utføres av forskjellige selskaper og verksteder, blir en stor og viktig del av
anbudsrunden mer isolert og konsentrert om hensyn til timespris på byggetimer. Vi kan kalle
en slik modell for ”Fabrication Contract”, eller FC‐kontrakter. I en slik modell velger man å
splitte utbyggingens tre hoveddeler – engineering, innkjøp og konstruksjon ‐ fra hverandre. Det
representerer en komparativ konkurranseulempe for norsk industri siden de ikke kan

6

For offshorekontrakter benyttes også kontraktformen med akronymet EPCI. Shell tildelte for eksempel en
EPCI-kontrakt til Aker Solution i 2009: ”Kontrakten gjelder ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjon og
installasjon for re-injeksjon av produsert vann på Draugen. Oppdraget inkluderer også prefabrikasjon og
assistanse ved ferdigstillelse” Under en EPCI-kontrakt vil kontraktøren med andre ord også forestå
transport og installasjon av enheten. Kontraktøren gjør dette enten selv eller i en underleveranse til en stor
systemkontrakt. I slike tilfeller bærer kontraktøren en store risiko enn ved en mer begrenset EPC-kontrakt
– dog som regel ikke under reservasjoner for objektiv risiko som værforhold etc og andre force majeur –
forhold. For de forhold vi fokuserer på her som er mellom en systemleverandør og en delsystemleverandør
med sine underleverandører, er det EPC-kontrakten som er den mest relevante kontraktstrategien.
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konkurrere på timespris sammenliknet med verft i kontinental‐Europa og fordi konkurransen
ofte handler om deleleveranse av i standard byggekontrakter.

3.1

Subsea-segmentet og leverandørhierarkiet

I subsea‐segmentet som i offshoresektoren overhodet, er det et leverandørhierarki. Vi skal kort
se på de forskjellige nivåene i hierarkiet og hvor i hierarkiet ”våre” aktører er og hvilken
funksjon de ivaretar.

Operatørselskap

Systemleverandører

Underleveranser av
delsystemer – ex EAB
Engineering (Gjøvik)

Nivå 4‐
leveranse

Installatørselskap

Underleveranser av
utstyr

Fabrikasjon fra
tegninger

Underleverandører – eksempelvis Thune Produkter, Intek
Entreprise m.fl. i Subsea EastNet‐nettverket

Figur 4: Illustrasjon av leverandørhierarkiet i offshore-segmentet.

Operatørene er på toppen av hierarkiet (i). På nivå to deler leverandørsjiktet seg i to;
installatører og systemleverandører (ii). Systemleverandører subsea er for tiden og i all
hovedsak fire store; Aker Solutions, FMC Technologies7, G.E.8 og amerikanske Cameron9. De
største installatørene, som er på samme trinn, karakteriseres ved at de installerer rør, de eier
store skip mv. Disse er e.g. Subsea7 og Technip, begge betydelige firma i Norge.
Det vanlige er at systemleverandørene får kontraktene først, før de settes ut til installatørene. Vi
ser enkelte tilfeller på det motsatte, selv om det hører sjeldenhetene til.

7

Med hovedkontor for Subsea Technologies ved FMC Technologies, Inc. på Kongsberg. FMC
Technologies kjøpte i 1994 opp Kongsberg Offshore.
8
Med GE Oil & Gas, Drilling & Production i Norge med hovedkontor i Oslo. Teknologiutvikling foregår også
ved et kontor i Trondheim.
9
Som også har en egen Subsea-divisjon, men ikke kontor i Norge.

16

[InnUnder]

ØF-notat 04/2012

Videre er det bedrifter som har spesialisert seg på såkalte FEED‐kontrakter (Front‐End
Engineering Design). Dette er tidlig fase engineering, hvor man er en såkalt uavhengig rådgiver
i kraft av å foreslå design og engineering, utbyggingsløsning osv. I denne fasen legges sentrale
rammer i et utbyggingsprosjekt. FEED‐aktører er følgelig i en gunstig posisjon. Det er særlig ett
stort selskap, JP Kenny, som har spesialisert seg på FEED. Eksempelvis kan FEED‐aktørene
legge utbyggingene inn i de gatene de måtte ønske for å kunne ta del i prosjektet i en senere
fase. Unntaket er de selskapene som bare arbeider med FEED, men ofte ser vi at FEED og andre
engineeringskontrakter er tett forbundet gjennom ulike typer samarbeid og / eller eierskap.
EAB Engineering har gjennomført enkelte prosjekt som FEED‐aktør. EAB mener dette har vært
en gunstig posisjon å inneha, fordi det nettopp gir mulighet til å posisjonere seg når det gjelder
et framtidig behov og vurdere behov for kunnskap, teknologi og produksjonsorganisering i
framtidig marked.
Under systemleverandører og installatørene, finner vi underleverandører. Her kan man dele
underleverandørene inn i tre grupper slik gjengitt i figuren over


leveranse av hele delsystemer



leveranse av utstyr



rene fabrikasjonskontrakter av relativt standariserte produkter.

I tillegg eksisterer en rekke spesialleveranser som det er vanskelig lar seg klassifisere.
Eksempelvis finner vi inspeksjon i alle deler av kjeden/hierarkiet, og vi har hele after‐market‐
segmentet som også volummessig er viktig innen subsea‐segmentet.
Et par eksemplifiseringer kan være nyttige. I Innlandet ser vi i foregående figur EAB
Engineering plassert som underleverandør av delsystem. Det innebærer at EAB Engineering
som EPC‐kontraktør leverer direkte til system‐ og installatørleverandører på nivå 2. Figuren
under er en illustrasjon av fordeling av oppgaver og ansvar i en EPC‐type kontraktsmodell i en
tenkt kontrakt hvor operatørselskapet Eni Norge gir en EPC‐kontrakt til FMC Kongsberg som
så stykker dette opp i delsystem EPC‐kontrakter, herunder til EAB Engieneering på Gjøvik:
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Eni Norge
FMC Kongsberg

Bedrift NN

Bedrift YY

EAB
Engineering
Underleveranse 1

Subsea EastNet

Underleveranse 2

Underleveranse ..
Underleveranse ..

Figur 5: Tenkt eksempel leverandørhierarki EPC-modell – subsea. Det er her et tenkt tilfelle med 3 EPC-kontrakter, til
tre leverandører (markert med rød farge). Disse har igjen sine bedriftsnettverk med underleverandører – her kun
markert for en EPC-kontraktør. En av disse går til EAB Engineering, som så har sitt underleverandørnettverk. Det er her
Subsea EastNet er plassert.

Figuren illustrerer således et typisk eksempel på en leveranse til subsea offshore. Operatør
engasjerer en totalsystemleverandør – her eksemplifisert ved FMC Kongsberg ‐ som ansvarlig
for utbyggingens hovedkomponenter med ansvar for både design, innkjøp og bygging. FMC
Kongsberg lyser så ut EPC‐kontrakter for utførelse av tjenester til underleverandører hvor i
dette eksemplet EAB Engineering på Gjøvik vinner en av totalt tre EPC‐kontrakter, for
eksempel design, innkjøp og fabrikasjon av koplingene mellom rørledning og plattform samt
koplingene mellom rørledning og brønn. Deretter må EAB Engineering ta i bruk sine
underleverandører knyttet til sveising, frakt, mobilisering, bygging og kvalitetssikring av
modulene.
Under er det gjengitt de viktigste kundene til EAB Engineering. Dette er igjen fordelt på hvilken
type kontraktstrategier kundene foretrekker.
Aktører
FMC (systemlev)
Aker Solutions (s.l)
G.E (s.l)
Subsea 7 (i.l)
Technip (i.l)
Ocean Installer

EPC
X
X
X
X
X
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Når så EAB Engineering skal gjennomføre sin EPC‐kontrakt må bedriften ta i bruk sine
underleverandører knyttet til sveising, frakt, mobilisering, bygging og kvalitetssikring av
modulene som inngår i delsystemet de har forpliktet seg på å levere. Dette er en kritisk fase for
en EPC‐kontraktør. EAB Engineering har derfor knyttet leverandører til seg i geografisk nærhet
til bedriften lokalisert på Gjøvik. Eksempelvis har både Thune Produkter og Intek Entreprise
leverer varer og tjenester direkte til EAB Engineering. Disse to underleverandørene på nivå 4 i
leverandørkjedene svarer på etterspørselen fra EAB Engineering. Vi kommer i detalj tilbake til
utvikling og status for dette underleverandørnettverket.
EAB Engineering er nemlig en bedrift som setter ut all fabrikasjon til andre. Det innebærer at
EAB er avhengig av fabrikasjonsmiljøer rundt seg for å håndtere etterspørselen fra kunder, og
på den måten være konkurransedyktig i subsea‐markedet. Det er denne formen for arbeid som
bedrifter på innlandet som Thune og Intek kan gjennomføre som underleverandører for
delsystemlevereandør EAB Engineering. Vi skal i det følgende beskrive nærmere nettverk som
er etablert og under utvikling på innlandet og som er relevant for dette systemet med
systemleverandører – delsystemleverandører – underleverandører (del‐del‐
systemleverandører).
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4 PÅ HVILKEN MÅTE KAN MAN ETABLERE LÆRINGSARENAER FOR
DET VOKSENDE SUBSEAMARKEDET I HEDMARK OG OPPLAND
KNYTTET TIL LEVERANSER RETTET MOT OLJE- OG
GASSEKTOREN?
4.1

Et marked i vekst

Subsea er i betydelig kunnskapsmessig, teknologisk og erfaringsmessig utvikling. Samtidig er
segmentet i vekst. Utviklingen av nye undervannsinnretninger har vært sterk og vedvarende
gjennom flere år – både globalt og på norsk sokkel. Faktisk og framskrevet utvikling hva angår
nye undervannsinnretninger og deres andel av brutto produksjon på norsk sokkel er vist i neste
figur.
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Kilde: Oljedirektoratet. ‐ oppdatert 2011

Figur 6: Årlig utvikling av nye undervannsinnretninger på norsk sokkel – faktisk utvikling fra 2006 til 2011 og projiserte
tall fram til og med 2015 – Venstre akse og rød kurve. Prosentandel av brutto produksjon fra havbunnsbrønner på norsk
sokkel fra og med 2000 til 2010 – Høyre akse, blå kurve. Kilde: Oljedirektoratet.

Den vedvarende vekst i subsea‐innretninger representerer rimeligvis et betydelig, og
vedvarende voksende marked. Investeringer i undervannssystemer øker relativt sett som andel
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av de samlede utviklingskostnadene knyttet til nye olje‐ og gassprosjekter, og ved forlengelse
av levetid for allerede etablerte felt. Det skjer i en periode hvor investeringene i olje‐ og
gassektoren i absolutte tall er i henhold til Oljedirektoratet forventet å holde seg på at nivå om
lag 160 milliarder kroner i året i neste 4‐årsperiode.
FMC Technologies er av de store aktørene på subsea systemnivå med en global markedsandel
for totale driftsinntekter for undervannsinstallasjoner i perioden 2007 til 2011 på 47 %10. FMC
Technologies melder i 2012 at ordreinngangen knyttet til undervannsinstallasjoner har mer enn
doblet seg siden 2009, og ligger i dag på et nivå godt over 2007, som var et toppår for bedriften
så langt. FMC Technologies mener på bakgrunn av markedsanalyser og allerede inngåtte
kontrakter i 2012 at det globale markedet for subsea‐prosjekter vil øke med mer enn 50 %
sammenliknet med 2011.
Konsulentfirmaet Maritime & Energy har nylig publisert rapport om subseamarkedet og
infrastruktur i Norge og Storbritannia. De viktigste konklusjonene herfra er:
“There will most likely be a production growth from subsea fields in Norway, and a steady level in the
UK.
In both countries, spending on subsea equipment, installation and services will grow towards 2018
reaching a combined level of NOK 80 bn in 2017 compared to NOK 38 bn in 2011.
The number of subsea trees coming on‐stream will be 60‐80 in 2011 and 2012, before increasing towards
2018, averaging 100 per year 2012‐2018.
Statoil is the only large operator with an overall strategy with respect to the aftermarket and a clear
ambition for improving its installed base of subsea equipment.
...
New subsea trees on existing projects has been the main driver of the market the last decade, but going
forward, growth will be driven to a larger extent by greenfield projects
Both Norway and the UK have aging infrastructure, with more than half of the trees being over 10 years
old.
...
A key driver in the aftermarket is the retrieval of trees for maintenance. A majority of the activity will be
in Norway, driven by Statoil” 11

10

Kilde: Dagens Næringsliv 15.08 2012 p16
http://www.maritimeandenergy.com/news-international/2012/01/presentation-of-special-report-norwayand-uk-subsea-market-infrastructure
11
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Verdikjeden i subsea består av flere elementer, hvorav fem sentrale er utvikling, produksjon,
konstruksjon, installasjon og ettermarkedstjenester. Maritime & Energy ser også et betydelig
vekstpotensial i nye subsea‐installasjoner som allerede omtalt. I tillegg pekes på behovet for å
fornye infrastruktur, noe som etter forventningene vil bety større andel subsea‐løsninger.
Ytterligere styrkes subsea vekstpotensial ved et økende ettermarked – ”aftermarket” ‐ for
overvåking og vedlikehold av subsea‐installasjoner, et marked som ligger vel til rette for
”legacy”‐relasjoner12. I IT‐industrien har man sett at aftermarket‐markedet kan bidra med
halvparten av profitten selv om det kun utgjør en fjerdedel av salget13. Liknende utvikling kan
man vente seg subsea.
Oljeanalytiker Jarand Rystad har en liknende prognose i 2010 for segmentet:
” The subsea adventure has just begun. Within five years the subsea sector will double in size, and within
twenty years the subsea production will be on par with traditional oil and gas production offshore.”14
Det er vekstforventninger av denne type som preger dagens debatt. Det gir en sterk motivasjon
etablerte subseabedrifter for videre satsing, og for andre bedrifter å kvalifisere seg for
leveranser til dette segmentet.

4.2

Et krevende marked

Subsea er et markedssegment som stiller store krav til kvalifisering for leveranser. Generelt
stiller offshore‐markedet betydelige krav til bedriftenes kvalitetssikring,
dokumentasjonsrutiner, leveransedyktighet innenfor rammen av komplekse prosjekter med
mange industrielle aktører involvert og med betydelig helsemessige, økologisk og økonomisk
skadepotensial ved feil osv; krav som gjennomgående går ut over det som stilles for leveranser
til operasjoner på land. Hva angår subsea‐segmentet offshore, er slike krav ennå mer skjerpet.
Det er forskjellige nisjer i subseamarkedet, som:
Installasjoner, kontrollkabler (umbilica), stigerør og brønnstrømsrør
Utvikling og produksjon av subsea utstyr / utrustning
Inspeksjon og vedlikehold av eksisterende utstyr / utrustning subsea
Disse nisjene stiller forskjellige krav til foretak og aktiviteten innenfor segmentene organiseres
fra et kontraktsstrategisk synspunkt på forskjellig måte. Det er derfor en mangeartet og

12

Subseainstallasjoner er teknisk krevende og ettermarkedarbeide krever i stor grad spesialkompetanser
som naturlig følger den som har levert (del)systemet. Dette gjør at leverandøren lettere ”arver”
ettermarkedet – derav ”legacy”-relasjon.
13
Kilde: http://www.mcasolutions.com/pdf/IndustryWeekWebinar.pdf og Pål-Vemund Vermedal,
2010”Knowledge governance in Aker Subsea, a part of Aker Solutions” SNF Report No. 24/10
14
http://www.utc.no/news/oil_analyst_the_subsea_sector_will_double_in_size

23

[InnUnder]

ØF-notat 04/2012

betydelig lærings‐ og oppgraderingsutfordring for bedrifter som opererer i feltet og bedrifter
som ønsker å finne en plass i dette markedet.

4.3

Læringsarenaer

På hvilken måte og med hvilken teoretisk ballast kan det søkes etablert læringsarenaer for
industribedrifter innenfor subsea‐markedet i Innlandet? En tilnærming her er se på hva som i
dag foreligger av nettverk og læringsarenaer i olje‐ og offshore‐segmentet, med særlig fokus på
subsea. Det er da av interesse å se på (1) det teoretiske grunnlaget for det som i dag er etablert
av læringsarenaer, og (2) presentere et utvalg sentrale nettverk som er etablert.
Klyngeteori
Læringsarenaene plasseres gjerne i en teoretisk sammenheng som trekker på såkalt
næringsklyngeteori etter inspirasjon fra Porters15 arbeider. Porter definerer næringsklynge slik:
“Clusters are geographic concentrations of interconnected companies and institutions in a
particular field”16.
Med andre ord ‐ og av særlig interesse for utforming av læringsarenaer – en klynge er en
samling av geografisk konsentrerte selskaper med suksess innen en avgrenset næring. En
klynge har mange aktører i et næringssegment innen et geografisk avgrenset område med
relasjoner i form av leveransestrømmer og kunnskaps‐ og informasjonsutveksling seg imellom.
Klynger er altså lokale nettverk av samarbeidende bedrifter. I tillegg til nettverket av bedrifter
inngår gjerne samarbeider med kunnskapsorganisasjoner (som høyskole og forskningsinstitutt)
med relevant kompetanse.
Næringsklynger kan presenteres ved hjelp av Porters diamantmodell i en videreutviklet modell
av Reve & Jakobsen17 – slik den er illustrert i neste figur.

15
M. E. Porter er en kjent bidragsyter innen fagfeltet strategi og konkurranseevne. Det teoretiske
rammeverket som flere læringsarenaer trekker på er hans arbeider om næringsklynger. rklare
næringsmessig suksess.
16
Porter, Michael E. 1998a. “Clusters and the new economics of competition.” Harvard Business Review,
76 (6): 77-90.
17
Torger Reve 2006 ”Innovasjonssystemer, næringsklynger og verdiskaping. Dugnad for verdiskaping –
Kunnskapsplattformen.”
http://www.kunnskapsdugnad.no/ikbViewer/Content/745838/3.1%20Innovasjonssystemer_Reve.pdf
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Figur 7: En illustrasjon av dynamikk i næringsklynger.

Foruten klyngerelasjoner i det mikroøkonomiske næringsmiljøet, kjennetegnes dynamiske
næringsklynger ved oppgraderingsmekanismer. Dette er mekanismer som bidrar til å øke
konkurransekraft for bedrifter i klyngene i forhold til tilsvarende bedrifter utenfor dem.
Innovasjonspress skapes i konkurranse med bedrifter på samme nivå i verdikjeden og fra
krevende kunder og innovative leverandører. Til den siste gruppen hører også universiteter,
forskningsmiljø og andre kunnskapsleverandører. Myndighetene kan gjennom regulering og
stimulering påvirke innovasjonsprosessene.
Komplementaritet består i at bedrifter i området opparbeider en felles produksjons‐ eller
innsatsfaktorer. Eksempelvis kan bedrifter trekker til seg og lærer opp arbeidskraft som flere
har nytte av. Bedrifter kan sammen gi et marked for mange underleverandører og
servicebedrifter. Det kan utvikles spesialisert utdanning og forskning rettet mot en
dominerende lokal næring, og det etableres normer og konvensjoner som letter samarbeid
mellom bedriftene. Poenget er at bedrifter oppnår en del «gratis» goder gjennom å være
lokalisert sammen med flere andre liknende bedrifter, og med det få tilgang til fallende
enhetskostnader. Forutsetningen her at dette er foreligger barrierer slik at bedrifter utenfor
klyngen vanskelig kan utnytte samme fortrinn.
Kunnskapsspredning skjer både gjennom markedmessige eksternaliteter (for eksempel
gjennom ansettelser), og rene eksternaliteter (tilgang til FoU innsatsen). Reve opererer videre
med positive kunnskapsmessige eksternaliteter, som betyr ”at det blir et avvik mellom
bedriftsøkonomisk lønnsomhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og kunnskapsinvesteringene i
næringsklyngen blir for lave dersom det ikke settes inn korrigerende tiltak.” Slik markedssvikt kan
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være utgangspunkt for klyngebasert innovasjons‐ og verdiskapingspolitikk. En slik politikk kan
ha som mål å stimulere til kunnskapsinvesteringer og ‐nettverk innen næringsklyngen.
Alternativt eller parallelt kan så klyngen selv utvikle fellestiltak.
Porters tilnærming kjennetegnes av konsentrasjon omkring mikrofaktorer som påvirker
bedrifters produktivitet og innovasjon. Det viktige i vår sammenheng er oppmerksomheten om
koblinger mellom aktører i en region og kunnskapsarena.
Det er en annen og egen debatt om slike klynger kan ”lages” – Porters bidrag er primært
deskriptivt og ikke preskiptivt. Porters arbeider anvendes allikevel ofte preskriptivt, og her er
dannelse av nettverk med vekt på læringsarenaer og kompetanseutviklings‐ eller
oppgraderingstiltak gjerne sentralt. Næringspolitiske funksjoner kan også inngå i slike nettverk.
”Oversetters” Porters næringsklynger til en norsk kontekst, vil den geografiske avgrensingen
typisk være på et regionalt nivå, snarere enn på landsdels eller landsnivå.
At en ansamling av bedrifter betegnes som næringsklynge er ingen garanti for suksess. Det
finnes både voksende og krympende klynger, beslektede næringsaktiviteter i et område
behøver heller ikke å innebære at bedriftene har mange koblinger mellom seg. Oppfatningen i
dag er vel snarere at det ikke finnes noen enkel formel på suksess. Dette fordi det ofte dreier seg
om lange historiske prosesser og flere ʹmykeʹ faktorer, som samarbeidsånd og
entreprenørkultur, som ofte har skapt den dynamikken som klyngeteori adresserer.

4.4

Et utvalg etablerte regionale nettverk

Teknologien og den sterke spesialiseringen som kreves for å lete, bygge ut og drifte olje‐ og
gassprosjekter er en kompetanseutfordring for lokalt og regionalt næringsliv som ikke har
erfaring fra petroleumsvirksomhet. Å etablere et petroleumsanlegg i en region er derfor ikke
synonymt med at regionen får store andeler av leveransene til prosjektet. I denne delen av
rapporten skal vi vise hvilke læringsarenaer som er etablert når det kommer til olje‐ og
gassvirksomhet i regioner.
Det er rimeligvis allerede etablert flere slike regionale nettverk og liknende som kan
karakteriseres blant annet med et begrep som læringsarena, og hvor det overordnede målet er å
dyktiggjøre bedrifter som er i eller ønsker å komme inn i dette markedet. I noen nettverk er
også interesseorganisasjoner medlemmer, høyskoler og universitet kan være medlemmer, og
myndigheter i en næringsutviklingsrolle kan delta. Slike nettverk kan ha en ren industrifaglig
profil, andre kan i tillegg ha industripolitiske ambisjoner og funksjoner.
Vi skal se nærmere på et lite utvalg slike nettverk.

4.4.1

Petro Arctic i Barentshavet

For å møte blant annet utfordringen for å utvikle et regionalt næringsliv som kan levere til en
økende regional og nasjonal aktivitet i leting og utvinning av olje og gass, har næringsaktører i
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Finnmark og Møre og Romsdal etablert regionale leverandørnettverk, hhv Petro Arctic i
Finnmark og Navitas i Møre og Romsdal. Etableringen av Snøhvit Næringsforening (nå Petro
Arctic) kom i 1997. Driften av Petro Arctic finansieres av foreningens medlemmer, Statoil, Eni
Norge og av spesifikke prosjektmidler. De første tre‐fire årene bidro Statoil med
oppstartfinansiering og operatørselskapet har ellers også bidratt med prosjekt‐ og
tiltaksfinansiering av aktiviteter.
Erfaringer fra olje‐ og gassnæringen tilsier at lokalt/regionalt næringsliv bør samarbeide for å
oppnå leveranser. Dette har vært et viktig inspirasjonspunkt for begge foreningene når de tar
initiativ til bygging av nettverk mellom medlemsbedriftene. Dette initiativet strekker seg også
til å gjennomføre kvalifiserings‐ og opplæringsprogram for medlemsbedriftene, slik at
bedriftene skal være i bedre stand til å tilfredsstille de krav som knyttes til leveranser til denne
typen utbygginger. Petro Arctic er et bindeledd mellom utbygger og regionalt næringsliv.
Gjennom foreningen kan medlemmene orienteres om framdrift i prosjektet, og mange konkrete
henvendelser om levering av varer og tjenester kanaliseres gjennom foreningen. Fra
initiativtakernes side er nettverkene ment å være forbindelsesledd mellom utbyggingsoperatør,
utbyggingsprosjekt og regionale leverandører18.
Bedrifter i regionen beskriver særlig informasjonsarbeidet til foreningen som viktig for deres
posisjonering i sektoren. I tillegg betraktes foreningen som et vellykket grep i arbeidet for å
utvikle og øke kompetansen i medlemsbedriftene. I tillegg til informasjonsarbeidet som jevnlig
utføres overfor medlemmer i form av nyhetsbrev, workshops, foredrag og konferanser, trekker
bedriftene fram koplingsrollen mellom medlemsbedrifter og operatørselskaper /
hovedkontraktører om en viktig rolle i de bedriftsintervjuene Norut Alta har gjennomført. Disse
koplingene finner sted på møtesteder hvor Petro Arctic har regi og der det iverksettes korte
møter (såkalt speed‐date, buisness‐2‐business) mellom enten innehaver av kontrakten og
potensielle tilbydere eller potensielle innehavere av kontrakter og medlemsbedrifter. Her
oppstår det dialog mellom bedrifter som potensielt kan supplere hverandre sine behov i form
av leveranser av varer og tjenester.
Foreningen driver i tillegg informasjonsvirksomhet om nordnorsk næringsliv sine fortrinn for
oljeindustrien på nasjonalt nivå. De fleste bedriftene i foreningen har nordnorsk tilhørighet. I
januar 2012 hadde foreningen 352 medlemmer. Petro Arctic har hovedkontor i Hammerfest og
er også etablert med avdelingskontor i Bodø (Kunnskapsparken i Bodø), Sandnessjøen
(Sandnessjøen Næringshage) og Harstad med Kunnskapsparken Nord. Totalt legges det ned ca
fire årsverk fordelt på seks forskjellige personer ved tre kontorer. Petro Arctic er i vekst og
stadig nye aktiviteter kommer til (op. cit.)

18

Nilsen, Karlstad, Hervik, Bræin, Bergum og Nilssen (red) 2012: Erfaringsstudie om ringvirkninger fra
petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig. Kunnskapsinnhentning for det nordøstlige
Norskehavet. Utarbeidet på oppdrag for Olje- og energirapport. Norut Alta-rapport 2012:08
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Navitas (LOG) i Norskehavet

I Møre og Romsdal ligger hovedsetet til Navitas (tidligere Leverandørnett Olje og Gass, LOG).
Bakgrunnen for etableringen av LOG var en videreføring av Leverandørnett Ormen Lange
(LOL) som ble stiftet i mars 2003. Leverandørnett Ormen Lange ble igjen etablert etter initiativ
fra kommunene Aukra, Fræna, Eide, Misund, Molde og Sandøy, Møre og Romsdal
fylkeskommune, bransjeorganisasjonen NHO Møre og Romsdal samt Molde Næringsforening.
Da initiativet til opprettelsen av Leverandørnett Ormen Lange ble tatt, var disse nevnte
institusjonene organisert i en sammenslutning som ble kalt GassROR. Denne foreningen hadde
som formål å arbeide for ringvirkninger av land‐ og sjøbasert gassutbygging i Norskehavet.
I foreningens strategier er det nedfelt å arbeide for at størst mulig andel av leveransene av varer
og tjenester til de utvalgte olje‐ og gassprosjekter, skal gå til norske leverandørbedrifter og
dermed til majoriteten av LOGs medlemmer. Leverandørnett Olje og Gass arbeider for
medlemmenes interesser overfor oljeselskap, leverandører og myndigheter for å skape gode
rammebetingelser for sine medlemsbedrifter. Det er tydelige sammenfallende trekk til Petro
Arctic. Begge foreningene driver informasjonsformidling fra operatører og hovedkontraktører
til medlemmene. På samme tid ønsker foreningene dynamikk i dette forholdet. For å
synliggjøre forventninger til oljeselskapene kommuniseres de gjennom et felles organ som
representerer de relevante interessene.
LOGs mål er i tillegg å bidra til at medlemsbedriftene er best mulig rustet til å vinne kontrakter
og leveranser i forbindelse med utvalgte olje‐ og gassprosjekter. LOG arbeider for at regionalt
og nasjonalt næringsliv skal være best mulig informert og se mulighetene som disse prosjektene
skaffer til veie for en samlet nasjonal leverandørindustri. På denne måten søker foreningen å
inngå i bransjeovergripende og regionovergripende allianser som kan gi fordeler for
foreningens medlemmer på kort og lang sikt. Dette målet skal nås ved å skape en arena for
etablering av samarbeidsrelasjoner og allianser, samt å bidra til en generell kompetanseheving i
bedriftene relatert til de krav som stilles i olje‐ og gassbransjen. Mens Petro Arctic er Statoils
foretrukne samarbeidspartner i Nord‐Norge for regional kontaktskaping, var Leverandørnett
Ormen Lange Hydros foretrukne samarbeidspartner i utbyggingsfasen. Da Hydro var utbygger
støttet de foreningen økonomisk, mens medlemsbedriftene betaler en årlig medlemskontingent.
Fra starten av var det fokus på at Ormen Lange utbyggingen skulle trekke med seg lokale
leverandører. Som omtalt ble LOG opprettet som et virkemiddel for å kommunisere til
hovedkontraktørene om tilstedeværelsen av lokale leverandører og for leverandørene å skaffe
seg informasjon om tidspunkt og innhold for kontrakter det kunne være aktuelt å konkurrere
om. I denne regionen var det på dette tidspunktet ikke mye erfaringer på leveranser til
petroleumssektoren for denne typen store utbygginger. LOG forsøkte å etablere møteplasser for
aktørene i markedet og fulgte tett opp hvordan kontraktene ble fordelt i markedet med innslag
av nye lokale aktører. Som erfaringen fra alle andre steder med slike store utbygginger ble
svært mye av aktiviteten gjennomført av personer som var knyttet til bedrifter utenfor regionen
og bodde på anlegget som denne perioden huset ”Norges største hotell.” Selv om det var sterkt
strategisk fokus på å sikre lokalt innhold i kontraktene så vil realiteten være at det lokalt er lite
erfaring med og lite kompetanse til å tilby den typen tjenester som slike komplekse utbygginger
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krever. Som omtalt i forrige avsnitt så var mye av de lokale leveransene knyttet til enklere
bygge‐ og anleggsoppdrag og de mer kompetansetunge og omfattende oppgavene ble
leveranser fra mer erfarne bedrifter utenfra. Ormen Lange utbyggingen var en krevende subsea
utbygging som stimulerte det nasjonale subseamiljøet.
Petroleumsmiljøet i Romsdalsregionen er nå i utvikling med mange godt etablerte bedrifter og
mange nye under etablering som posisjonerer seg til å levere til de store utbyggingene vi nå står
overfor. Potensialet for nå å vinne frem med kontrakter, som man i første utbyggingsfase ikke
kunne konkurrere om, er nå mye større. Bedriftene har lært spillereglene om hvordan de kan
vinne igjennom i den markedskonkurransen som oppstår i denne typen utbygginger og trekker
til seg kompetanse og alliansepartnere for å være i posisjon til å konkurrere når utlysingen
kommer. Det betyr at de nå spiller på det fortrinnet som er blitt mer synlig, at utbygger skal
dokumentere lokalt innhold og også aktører utenfor regionen har incentiver til å inngå denne
typen allianser for å vinne frem som lokalt forankret bedrift. Det er også nå blitt en del av
strategien å bygge allianser nordover fordi oljeselskapene også signaliserer at man vil trekke
med aktører nordfra for å sikre at de utvikler kompetansen som det blir behov for ved
fremtidige utbygginger lengre nord. Det synes nå klart at presset fra myndighetene om lokalt
innhold er tatt mer alvorlig av oljeselskapene og også de som vinner hovedkontraktene, som
Kværner, blir målt av Shell på at de oppfyller oppgaven med lokalt innhold. Navitas har
utviklet godt nettverk mot Shell og Kværner og har fått en rolle i å trekke mer lokale
leverandører på samme måte som LOG hadde det for snart ti år siden. Aktørene i markedet er
klar over at det stilles krav til dem som leverandører og at de må opptre proaktivt for å bygge
kompetanse og selge seg inn til Shell og Kværner, og ikke bare vente på pakker som blir
annonsert på nettsidene til Navitas. Det påpekes nødvendigheten av åpenhet og fair
konkurranse om alle leveranser hvor lokale leverandører kan nå frem og at man begrenser
typen leveranser som er knyttet til nære bånd og relasjoner til bedrifter lengre sør. Regionen
samlet har nå et mer kompetent petroleumsmiljø og tilføres stadig mer av den relevante
kompetansen, men hvilke leveranser man oppnår i denne neste fasen er et åpent spørsmål.
Fortsatt vil det være slik at langsiktige relasjoner som er bygget opp gjennom erfaringer fra
krevende utbygginger sørpå vil ha betydning for hvem som vinner nye kontrakter, men det nye
perspektivet på lokal tilstedeværelse og utvikling av en kompetent leverandørnæring er noe
som også oljeselskapene vil være tjent med frem¬over. Det er grunn til å forvente at flere lokale
aktører nå vil slippe inn som leverandører i denne neste utbyggingen, men hvor stor denne
lokale leverandørandelen vil bli i dette neste byggetrinnet vil ikke være dokumentert før 2016.

4.4.3

Noen andre regionale nettverk i Norge

Mer kortfattet kan vi nevne noen andre nettverk som er etablert – og som er en blanding av
læringsarenaer, informasjonsnettverk og produksjonsnettverk med klyngekarakter/‐
aspirasjoner:


NCE Subsea – som er ett av de såkalte Norwegian Centres of Expertise finansiell er støttet
og prioritert av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge med mer ‐ som har som mål å
bidra til å styrke og internasjonalisere undervannsindustrien i Bergensregionen. Rundt 100
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bedrifter og organisasjoner er nå en del av klyngenettverket NCE Subsea. Det er definert 3
kjerneaktiviteter (teknologiutvikling, produkt‐ og leveransesamarbeid, globalisering) og 3
støtteaktiviteter (Rekruttering og kompetanse, Profilering og klyngekommunikasjon,
Ledelse og administrasjon). NCE Subsea består av to enheter ‐ en forening og et
driftsselskap , og har et budsjett på ca 10 MNOK / år. Foreningen består av alle partnere og
medlemmer. Dette inkluderer bedrifter, kompetanseaktører og lokale myndigheter. I vår
sammenheng er det av interesse å nevne noen av de nettverkene NCE Subsea samarbeider
med, herunder
o

Society for Underwater Technology (SUT). SUT er en verdensomspennende, multi‐
disiplinær, lærende medlemsorganisasjon som skal bringe sammen aktører med
felles interesse for undervannsteknologi, oseanografi og offshore engineering.

o

Forening for Fjernstyrt Undervannsteknologi (FFU) er en nasjonal forening for
personer, bedrifter og ulike organisasjoner som arbeider med fjernstyrt
undervannsteknologi .

o

Underwater Technology Foundation (UTF) er en ideell stiftelse med formål å spre
informasjon og øke kompetansen innen undervannsteknologi .



Subsea Valley med senter i Asker. Subsea Valley ønsker å være ”et kraftsenter” i utvikling
av engineering og produksjon av subsea‐løsninger. De samler et teknologisk miljø hvor
systemløsninger, produkter og tjenester leveres til subsea‐utbygging over hele verden.
Aktørene omtales som en næringsklynge og hevder å ha 60 prosent av verdensmarkedet
innenfor sine virksomhetsområder. Det er nå 92 innmeldte medlemmer som i henhold til
nettverkets egne tall representerer 26.145 arbeidsplasser og 82 milliarder i omsetning.
Subsea Valley skal i henhold til sine vedtekter være en tverrfaglig, frittstående
interesseorganisasjon for subseamiljøene fra Oslo til Kongsberg. Deres overordnede mål er
å videreutvikle en næringsklynge / superklynge ”samtidig som verdens største og beste
subseamiljø beholdes og videreutvikles”. Subsea Valley skal tilrettelegge for
kompetansefremmende aktiviteter som skal gi økt kunnskap og konkurransekraft hos
medlemmene. Organisasjonen skal tilrettelegge for møteplasser og nettverk som er nyttige
for erfaringsutveksling og som understøtter forbedring hos deltagerbedriftene.



NCE NODE (Norwegian Offshore Drilling Engineering) er en organisasjon som
representerer det de mener er en næringsklynge med 57 bedrifter innen olje‐ og
gassnæringen på Sørlandet. NODE er lokalisert i Kristiansand. Visjonen, som det heter, til
NCE NODE er ”å bidra til at olje‐ og gassnæringen på Sørlandet forblir verdensledende
uansett konkurranse”. NODE har utviklet en prosjektportefølje og etablert flere nettverk og
møteplasser . Dette er en NCE, og av et budsjett på i størrelsesorden 10 MNOK dekkes 10 %
av deltakeravgifter, resten gjennom tilskuddsmidler (stat, fylke). I vår sammenheng er det
av interesse å nevne noen ett nettverk NCE Subsea samarbeider med, Eyde‐nettverket som
ble stiftet av ni prosessindustribedrifter september 2007. Nettverket er et ARENA ‐prosjekt
som har etablert læringsarenaer og prosjekter
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Subsea EastNet og TotAl-gruppen – sentrale nettverk på innlandet

En større gruppe aluminiumsrelaterte industribedrifter i regionen har gått sammen i den
såkalte TotAl‐gruppen – se neste figur. TotAl‐gruppen er en nettverksorganisasjon med formål
å styrke innovasjon og verdiskaping i bedrifter engasjert i foredling av aluminium. Gruppen
har 41 medlemsbedrifter med totalt omlag 3000 ansatte. Gruppens utspring og geografiske
tyngdepunkt er Raufoss‐området med dets industrimiljø innenfor utvikling og produksjon av
komponenter og systemer i aluminium. TotAl‐bedrifter er p.t. hjemmehørende i Oppland,
Hedmark og Buskerud.
Ideen med TotAl er at i utgangspunktet selvstendige bedrifter skal utfyller hverandre ved å gå
sammen i forpliktende samarbeid om å tilby løsninger. Leveranse til offshore er et av
markedene som gruppen sikter mot.
TotAl‐gruppen er en del av NCE Raufoss. NCE Raufoss er et samarbeid mellom bedrifter i et
lokalt bedriftsnettverk og forsknings og utdanningsmiljøene med fokus på avansert
lettvektsmateriale og automatisert produksjon. Hovedmålet med NCE Raufoss er å styrke
innovasjons‐ og konkurransekraften gjennom omfattende klyngesamarbeid mellom bedriftene
og kompetansepartnere.
NCE Raufoss er et konsortium av 17 medlemsbedrifter og omfatter i tillegg nettverket TotAl‐
gruppen med 41 medlemsbedrifter (se neste figur). Til sammen omsetter bedriftene for ca 6
milliarder kroner med en eksportandel på ca 85 %. Antall ansatte er ca 5000, fordelt på bedrifter
fra 10 til 1000 ansatte. Flere av bedriftene er del av globale konsern med aktivitet over hele
verden.
Med EAB Engineering i spissen er det etablert et eget nettverk for subsea‐markedet – det såkalte
SubSea EastNet. Dette nettverket et delvis rekruttert fra TotAl‐nettverket og delvis med enkelte
andre aktører på innlandet. Nettverkene er vist i neste figur:
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GEOGRAFISK AVGRENSET TIL INNLANDET

OPERATØRNIVÅ

SYSTEMLEVERANDØRER

DELSYSTEMLEVERANDØ

UNDERLEVERANDØRER

Figur 8: EAB og underleverandørnettverket - samlet i Subsea EastNet – noen med kryssmedlemskapo i TotAlnettverket. Begge nettverk lokalisert i innlandet, med tyngdepunkt i Raufossmiljøet. EAB sin kundebase er i første rekke
systemleverandører til operatørselskap, alle aktører som opererer på global skala. Relevante utsnitt i to påfølgende
figurer.
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Et utsnitt fra figuren av Subsea EastNet delen av nettverket er vist i neste figur:

Figur 9:Utsnitt med Subsea Eastnett. Medlemmer i nettverket som har kryssmedlemskap til Totalnettverket er merket med grønt. Blå farge indikerer medlemmer som har eierskapsrelasjoner til
medlemmer i TotAl-nettverket, og lilla markerer medlemmer som ikke har noen av disse relasjonene.

Utsnitt med Subsea EastNet og TotAl‐nettverket er vist i neste figur:
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Figur 10:Utsnitt med TotAl-nettverket og Subsea Eastnet. Medlemmer i nettverket som har
kryssmedlemskap til Total-nettverket er merket med grønt. Blå farge indikerer medlemmer som har
eierskapsrelasjoner til medlemmer i TotAl-nettverket, og lilla markerer medlemmer som ikke har noen av
disse relasjonene.

Vi er i denne omgang – dvs i forprosjektfasen – først og fremst opptatt av kvalitative
forhold ved nettverkene vi studerer. Når det er sagt har rimeligvis medlemmene i
nettverkene forskjellig størrelse. Om vi ser på Subsea EastNet‐medlemmenes størrelse målt
i omsetning så er det betydelige forskjeller mellom dem – og i tilegg kan omsetingen
variere betydlig fra det ene året til det neste. Påfølgende figur gir en illustrasjon av
størrelsesforhold bedriftene i mellom i henhold til regnskapet for 201119. Figuren viser
samlet omsetning, og ikke kun omsetning som relaterer seg til subsea‐engasjementet:

19

Kilde: www.proff.no
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Figur 11: Samtlige medlemmer i Subsea EastNet er markert med rødt. I parantes er gitt omsetningstall i
millioner kroner. Alle bedrifter med omsetningstall satt like 1,0 er ikke medtatt – eller har ukjent omsetning i
2011 (I Subsea EastNet gjelder det Raufoss Industrial Tools). Medlemmene i Subsea EastNet er her
ordnet etter avtakende omsetningsvolum i 2011.
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5 HVILKEN SAMMENHENG ER DET MELLOM HELHETLIGE
KONTRAKTSSTRATEGIER I SUBSEASEGMENTET I ET
GLOBALT MARKED OG BEDRIFTER I INNLANDET SIN
KONKURRANSEPOSISJON NÅR DET GJELDER Å VINNE
KONTRAKTER?
Vi kan nå se nærmere på spørsmålet om sammenhengen mellom kontraktsstrategier og
bedrifter i innlandet sine muligheter og konkurranseposisjon i subseamarkedet.
Det er et interessant trekk i dagens utvikling i offshoresektoren at operatørselskapene i økende
grad legger vekt på kontraktstrategier. Jens Arne Megaard (C&P Lead Production Norway) og
Terje Åshamar (E&M Contract Manager) i Shell formulerte dette slik i sitt innlegg om
kontraktstrategi på SubSea Valley konferansen i mai i år: Målsetningen i valg av
kontraktstrategi er å ”maksimere bruk av lokale kontrakter i balanse med regionale og globale
strategier”. Shell’s fokus er å åpne for konkurranse på en slik måte at lokale leverandører –
hvilket i praksis betyr, og med referanse til Figur 4 (side 16), underleverandører på nivå 3 og 4
får bedre tilgang til oppdrag i sektoren. I innlegget trakk Shell fram følgende punkter som
sentrale for utforming av kontraktsmodellen i tiden som kommer (her kun medtatt punkter av
relevans i vår sammenheng):


”Stimulere til fri konkurranse



Demonstrere ’fit for purpose’ kontrakter som er langsiktige og kostnadseffektive



Anbudsprosess for flere kontrakter



Mer bruk av ikke‐eksklusive rammeavtaler



Koordinering på tvers av kontrakter



Kontraktene må gjenspeile mål knyttet til kostnadsreduksjoner og styring av prosessikkerhet



Underleverandører; redusere antall nivåer
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Lokale leverandører (blant annet for å bidra til overgang til arbeid på dagtid)”

Dette er alle punkter hvor verdien av å utvikle produksjonsnettverk av typen Subsea EastNet
kommer til sin rett, samtidig som det også understreker viktigheten av å bygge en type nettverk
hvor underleverandøraktørene i gitte situasjoner kan inngå i konstellasjoner som omfatter
andre nivå 3 –aktører enn EAB.
Statoil har et liknende fokus på kontraktstrategi med målsetninger som er parallelle til Shell
sine målsetninger.

5.1

Subsea EastNet som næringsklynge

Det kan diskuteres hvorvidt det er hold i å betrakte SubSea EastNet fra et klyngeperspektiv.
Som drøftet er avsnittet om klyngeteori primært ment som en deskriptiv beskrivelse av
dynamikken i industrielle utviklingsprosesser. Det synes allikevel klart at aktørene selv sikter
mot å etablere en type nettverk og dynamikk som beskrives i litteraturen om næringsklynger,
og også om man ser på de rent lokaliseringsmessige forutsetningene for nettverkene så er de
forenlige med tilsvarende parametere i litteraturen om klynger.
I den grad Subsea EastNet ses på som en Portersk næringsklynge kan de forskjellige elementene
i forrige figur skjematisk tilordnes som vist i neste figur:

[KOM 5]

[KOM. 4]

[KOM. 1]

MIKROØKONOMISKE NÆRINGSOMGIVELSER [KOM. 3]

ETTERSPØRSEL [KOM. 2]

Figur 12: Se påfølgende tekst.
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Det er i denne sammenheng viktig at vi her snakker om et industrimiljø som skal produsere tett
integrerte ikke‐standariserte, skreddersydde og kompetitive system. Dette gir en ytterligere
motivasjon for klyngedannelse. De mikroøkonomiske næringsomgivelsene med Subsea EastNet
som igjen er koblet til TotAl‐nettverket [kom 3] har en ekstern etterspørsel fra operatører
formidlet gjennom systemleverandører [kom 2]. Dette utløser i en intern etterspørsel i det
mikroøkonomiske næringsmiljøet hvor nettverkene både samarbeider og konkurrerer, og på
den måten utnytter koblinger og informasjonsflyt [kom 4]. Både den eksterne etterspørselen
skaper et innovasjonspress [kom 1] slik også den interne skaper et innovasjonspress som det
mikroøkonomiske næringsmiljøet i klyngen kan møte med kunnskapsspredning og utvikle
komplementariteter som kan fremme økt verdiskapning og redusere transaksjonskostnader.

5.2

Faser i utvikling og drift av næringsklynger

Nettverket vi har vært opptatt av i dette prosjektet er i en tidlig etableringsfase. Figur 13
illustrerer fire faser man vanligvis ser i utvikling av produksjonsnettverk beskrevet fra et
klyngeperspektiv.

Figur 13: Faser i utvikling i et produksjonsnettverk. Kilde: Nilsen m. fl. 2012 – se fotnote 18.

EAB Engineering er vel etablert i subsea‐markedet, mens Subsea EastNet som sådan må sies å
være i overgangen mellom introduksjon til vekstfase. Nettverket er i ferd med å etablere seg i et
marked. For nettverket vil det derfor være viktig å være klar over at prosessen de er i gang med
krever tålmodighet og evne til å se framover i et langsiktig perspektiv. Selv om etterspørselen
etter den type varer og tjenester som nettverket tilbyr er betydelig, vil det være naturlig med
svingninger i etterspørselen. Derfor er det av avgjørende betydning at nettverket arbeider
langsiktig og har noe «is i magen» med et blikk for framtiden. Erfaringer fra Hordaland er at
bedrifter som leverer til NCE Subsea i snitt har 80 % av markedet i andre deler av
petroleumsindustrien eller annen industri, og at kun 20 % er direkte relatert til
undervannsinstallasjoner som isolert marked. Dette forteller også noe om viktigheten av å
supplere satsingsområdet subsea med andre markeder – andre markeder hvor man kan utnytte
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faktorer og koblinger i mikroøkonomiske næringsomgivelser inn mot andre
etterspørselsområder (se Figur 7, side 25) enn undervannsinstallasjoner, og på den måten øke
tilfang av komplementariteter, bedre tilgang til kunnskapsspredning etc. Med referanse til

Figur 9 (side 33) er det åpenbart at EAB Engineering har en nøkkelrolle i nettverkets kontakt
med omverden. Det er nettopp denne rollen som gir medlemsbedriftene i Subsea EastNet en
mulighet til å få en posisjon i undervannsinstallasjonsmarkedet. Som vi har sett er timingen for
å få til en utvikling av et lokalt underleverandørnett antakeligvis gunstig:


markedsmulighetene synes solide



EAB Engineering har behov for å utvikle et pålitelig underleverandørnett



operatørene legger vekt på kontraktsstrategier som gir bedre konkurransemuligheter
for lokale underleverandører til (del‐)systemleverandørene

I avsnitt 5.5 under kommer vi tilbake til hvordan nettverket kan utvikles gjennom fasene som er
skissert i foregående figur.

5.3

Smøre nettverket med kvalitet

Erfaringen fra petroleumsnæringen når det gjelder bedrifters inngang til markedet, handler i
stor grad om formaliserte kvalifikasjonsprosesser og en tilstrekkelig kvalitet på bedriftens
interne styringssystemer. Det stilles eksempelvis en rekke krav til formelle sertifisering av ulik
karakter for å komme i posisjon til å by på kontrakter, blant annet medlemsskap i Achilles20,21,
systematisering av HMS‐rutiner og dokumentasjon av kvalitetssikring internt i bedriften. Det
innebærer at de bedrifter som skal være med å arbeide for å fremme nettverket i Innlandet, vil
være tjent med å ta denne utfordringen på alvor og på den måten både styrke bedriftens isolerte
markedsposisjon samtidig som nettverket i seg selv styrkes gjennom et kollektiv.

5.4

Betydningen av å stryke relasjonene internt i regionen

Dette prosjektet viser at driveren i nettverket har en betydelig regional forankring. Det gjelder
en regional tankegang som peker på et ønske om å styrke regionens posisjon og bedrifters rolle
i denne næringen. Vi erfarer fra andre petroleumsregioner at dette er en betydelig styrke for å
bygge slike nettverk og også et meget solid utgangspunkt for å byggere videre på en gunstig
20
Som markedsfører seg slik på sine hjemmesider: ” Achilles kjernekompetanse er å identifisere,
kvalifisere, evaluere og overvåke leverandører og underleverandører på vegne av våre oppdragsgivere
verden over. Vi etablerer og administrerer kjøper-leverandør communities, og skaper sterke og langsiktige
nettverk innen de sektorene vi er aktive. Våre tjenester for bærekraftige anskaffelser gir nye
forretningsmuligheter for innkjøpere og leverandører, og bidrar samtidig til å redusere risikofaktorer i
forsyningskjeden. Achilles ble etablert i Norge i 1990 og har i dag kontorer over hele verden. Vårt
hovedkontor er i Abingdon, England.”
21
Achilles Joint Qualification System (Achilles JQS ) er et samarbeid mellom blant annet norske
oljeselskap og hovedkontraktører. De deltakende selskapene benytter systemet for å skaffe seg oversikt
og informasjon om mulige leverandører, og å gjøre et utvalg blant disse med tanke på å inngå avtale om
leveranser.
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markedsposisjon for bedriftene som involveres i nettverket. Gjennom dette nettverket vil
relasjonene mellom bedriftene styrkes ytterligere, man blir bedre kjent, kjenner hverandres
styrker og svakheter og får dermed et tettere klima mellom sentrale bedrifter i regionen.

5.5

Etter hvert – arbeide ut av regionen

I den fasen som nettverket var inne i sommeren 2012 var hovedaktiviteten knyttet til å selge
varer og tjenester til EAB Engineering på Gjøvik. All den tid bedriften er driveren i nettverket,
har erfaringen fra bransjen og sitter med nøkkelen til markedet for de andre bedriftene i
nettverket, vil dette være situasjonen en tid framover. Likevel viser erfaringen fra andre
petroleumsregioner at etter hvert som kompetansen stiger og erfaringen øker, vil det åpne seg
muligheter også i andre områder og i andre regioner for disse bedriftene. For eksempel viser
tall fra NCE Subsea at over 60 % av bedriftene har hatt salg til internasjonale markeder som et
supplement til det regionale markedet. Vi erfarer at nettverkskoordinator i Subsea Eastnet
allerede har tatt initiativ overfor andre klynger på Østlandet og slik sett er opptatt av disse
faktorene for å dyktiggjøre klyngen til å møte et større marked. En orientering mot et nasjonalt
marked og etter hvert også internasjonalt marked for bedrifter i nettverket, vil øke kompetansen
og erfaringsbasen ikke bare for den enkelte bedriften, men også for nettverket som sådan.
I spennet mellom å utvikle relasjonene internt i regionen og det å skulle utvide nettverkets
geografiske utstrekning, mener vi at nettverket har sin største mulighet for videre
markedstilgang. På den ene siden er det liten tvil om at initiativet fra EAB Engineering og Total
Gruppen har vært en meget gunstig avtale for de lokale bedriftene som er med i nettverket og
som får mulighet til å levere direkte til EAB Engineering innenfor dette markedet. Her gis lokale
bedrifter en mulighet som andre bedrifter, andre steder i landet må arbeide lenge og hardt for å
realisere. På den andre siden vil det alltid være slik at EAB Engineering er nødt til å se andre
veier i tillegg til den «regionale veien» når kontrakter skal inngås. Det er også slik at EAB
Engineering i perioder må takke nei til å inngå avtaler/levere tilbud på grunn av for lite
kapasitet. På den måten vil en for stor avhengighet til EAB Engineering for de andre bedriftene
i nettverket, gi en sårbarhet som kan medføre store svingninger i portefølje. Blant annet derfor
vil det være viktig at det satses på å utvide nettverket også til andre bedrifter utenfor regionen
og utenfor EAB Engineering som kan supplere markedstilgangen til de lokale bedriftene i
Innlandet. På den måten oppnår man både sterkere relasjoner og nettverk til andre bedrifter,
kompetansen økes og innsikten i markedet styrkes. Her er alle muligheter åpne.
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