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Denne høsten ble fakkelen på Melkøya utenfor Hammerfest tent. Den markerer 
avslutningen av den første store feltutviklingen i Barentshavet, og at driften av 

LNG-anlegget er i gang. Dette er en foreløpig ende for en spennende teknologisk 
utvikling. Fakkelen er også en markering av framtidige forventninger til olje- og gass-
virksomheten i Nord-Norge, spesielt i lys av den nylige undertegnede avtalen mellom 
Gazprom og StatoilHydro om utviklingen av Shtokman-feltet. 

Arena prøver å oppsummere de analyser og utredninger som omhandler ring-
virkninger av petroleumsvirksomhet. De har vært mange og omfattende. Johan Petter 
Barlindhaug tydeliggjorde olje- og gassframtida i nord i sin perspektivanalyse fra 
2005. Året etter fulgte han den opp i en stort anlagt ringvirkningsstudie. ECON la på 
NHOs årskonferanse i 2006 fram sitt scenario for Nord-Norge i 2025 og startet den 
nye vekkelsen om nord. Samtidig var følgeforskningen som analyserte erfaringene av 
Snøhvitutbyggingen godt i gang i regi av Noruts institutt i Finnmark. I disse dager 
legger FAFO fram sine scenarier for utviklingen i nord, og Senter for Samfunn og 
Næringslivsforskning (SNF) kommer med en analyse av effekter av petroleumsaktivitet 
i nord til nå for Olje- og energidepartementet. 

Nylig leverte Universitetet i Tromsø, Norut i Alta og Møreforskning en gjennomgang 
av ringvirkningsanalyser gjort rundt petroleumsrelatert utbygging og drift i hele landet. 
Denne er utarbeidet som en del av regjeringens nordområdestrategi, hvis mål er at  
aktiviteten i Barentshavet skal komme nordnorsk samfunns- og næringsliv til gode. 
Arena ønsker å formidle viktige resultater og synspunkter fra disse rapportene. De 
utdrag som er gjort og gjengivelsen av disse er Rød Tråd AS ansvarlig for. 

Skal olje- og gassvirksomheten gi betydelige og varige ringvirkninger i Nord-Norge, 
er dette avhengig av to forhold: Det ene er at leverandør- og servicevirksomhet reelt  
flyttes nordover. Det andre er at nordnorsk næringsliv som har komparative fordeler 
med relevans for petroleumssektoren, utnytter disse årene til å utvikle seg videre og 
vinne nye globale markeder.

Vi har av plasshensyn valgt å ikke belyse andre viktige temaer som CO²-utslipp, fiskeri- 
konflikter, sosiale ringvirkninger, ressursforvaltning eller internasjonale forpliktelser. 

LEDER

Av Sveinung Eikeland, 
adm.dir. Norut NIBR Finnmark

Et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge | � 
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Funnår: 1997

Produksjonsstart: Høst 2007

Installasjon: Fjernstyrt under-
vannsanlegg og rør til land

Ressurser per 31.12.06:
Gass: 375,2 mrd Sm³
Kondensat: 22,1 mill Sm³

Operatør: StatoilHydro

Totale investeringer: 64,7 mrd 
NOK, inkl. landanlegg

Ormen Lange

Funnår: 1986

Produksjonsstart: 1997

Installasjon: Rigg

Ressurser per 31.12.06:
Olje: 24 mill Sm³
Gass: 10,5 mrd Sm³
NGL: 1,4 mill tonn

Operatør: StatoilHydro

Totale investeringer:  
14,4 mrd NOK

Njord

Funnår: 1984

Produksjonsstart: 1993

Installasjon: Rigg

Ressurser per 31.12.06:
Olje: 25,1 mill Sm³
Gass: 0,3 mrd Sm³
NGL: 0,7 mill tonn

Operatør: Norske Shell

Totale investeringer:  
27,5 mrd NOK

Draugen

Funnår: 1997

Produksjonsstart: 2005

Installasjon: Rigg

Ressurser per 31.12.06:
Olje: 32,6 mill Sm³
Gass: 28,3 mrd Sm³
NGL: 6,2 mill tonn

Operatør:  StatoilHydro

Totale investeringer:  
25,4 mrd NOK

Kristin

Funnår: 1985

Produksjonsstart: 1995

Installasjon: Rigg

Ressurser per 31.12.06:
Olje: 64,3 mill Sm³
Gass: 33,5 mrd Sm³
NGL: 1,9 mill tonn

Operatør: StatoilHydro

Totale investeringer:  
72,2 mrd NOK

Heidrun

Funnår: 1992

Produksjonsstart: 1997

Installasjon: Undervanns- 
anlegg knyttet til produksjons-  
og lagerskip

Ressurser per 31.12.06: 
Olje: 17,3 mill Sm³
Gass: 5,7 mill Sm³
NGL: 0,7 mill tonn

Operatør: StatoilHydro

Totale investeringer:  
24,5 mrd NOK

Norne

Funnår: 1998

Forventet produksjonsstart: 
2011

Installasjon: Produksjonsskip

Ressurser per 31.12.06:
Gass: 46,4 mrd Sm³
Olje: 16,4 mill Sm³
NGL: 5,7 mill tonn

Kondensat: 4,3 mill Sm³

Operatør: BP Norge

Forventede investeringer: 
31 mrd NOK

Skarv (og Idun)

Funnår: 1981

Produksjonsstart: 1999

Installasjon: Produksjons- og 
lagerskip, samt rigg

Ressurser per 31.12.06:
Olje: 49,1 mill Sm³
Gass: 126 mrd Sm³
NGL: 25,7 mill tonn

Operatør: StatoilHydro

Totale investeringer:  
68 mrd NOK

Åsgard

Lokalisering: Sandnessjøen

Etablert: 1983

Betjener: Nornefeltet og olje- 
feltene utenfor Helgelandskysten 

Helgelandsbase

Lokalisering: Brønnøysund 

Etablert: 2007

Betjener: Nornefeltet og oljefel-
tene utenfor Helgelandskysten

CHC Helikopter Service

Trondheim

Kristiansund

Brønnøysund

Sandnessjøen

Bodø

Mo i Rana
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PETROLEUMSVIRKSOMHET I NORD
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Lokalisering: Hammerfest

Etablert: 1984

Betjener: Snøhvit og letevirk-
somhet i Barentshavet

Polarbase

Funnår: 1984
Produksjonsstart: Høst 2007

Installasjon: Fjernstyrt under- 
vannsanlegg og rørtransport 
til land

Ressurser per 31.12.06: 
Gass: 190 mrd Sm³
NGL: 5,1 mill tonn
Kondensat: 17,9 mill Sm³

Operatør: StatoilHydro

Snøhvit

Funnår: 1988

Forventet produksjonsstart:
2013-2015

Installasjon: Usikkert

Ressurser (anslagsvis): 
Gass: 3.700 mrd Sm³

Operatør: Gazprom

Forventede investeringer:  
147 mrd NOK

Shtokman

Lokalisering: Kirkenes

Etablert: 2007

Betjener: Letevirksomhet 
i Barentshavet

Kirkenesbase

Lokalisering: Harstad

Etablert: 2005

Betjener: Operasjonssenter for 
nordområdene

Eier: StatoilHydro

Arctic Operations Centre

Funnår: 2000

Forventet produksjonsstart: 
2012-2015

Ressurser per 31.12.06: 
Gass: 10,6 mrd Sm³
Olje: 28,0 mill Sm³

Operatør: Eni Norge

Goliat

Lokalisering: Melkøya utenfor 
Hammerfest

Installasjon: Prosessanlegg 
for gass

Produksjonsstart: Høst 2007

Totale investeringer: 
58,3 mrd NOK, inkl. undervanns-
anlegg

Operatør: StatoilHydro

Melkøya

Funnår: 2007

Ressurser: Ukjent mengde olje 
og gass

Operatør: StatoilHydro

Nucula

Harstad

Hammerfest

Tromsø

Kirkenes
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Gass: Naturgass
Olje: Samlebetegnelse for råolje 
og andre flytende petroleums-
produkter
NGL: (Natural Gas Liquids) Samle-
begrep for petroleumskvalitetene 
etan, propan, isobutan, nafta og 

normal butan. Flytende ved  
normalt trykk
Kondensat: En blanding av de 
tyngste delene av naturgassen 
1 Sm³: 1 standard kubikkmeter 
(ved 1,01325 bar og 15 °C)
1 Sm³ råolje: 6,29 fat

Begrep og definisjoner



VEIEN TIL 
PETROLEUMSSUKSESS

Petroleumsrelaterte investeringer i Nord-Norge er anslått til 300 mrd kroner de neste 20 årene. 
Det kan gi lokale leveranser på over 20 mrd kroner. U.S. Geological Survey antar at de arktiske 
områdene inneholder en fjerdedel av verdens gjenstående, uoppdagede petroleumsressurser.

De regionale ringvirkningene var et  
 viktig argument for godkjenningen av 

Snøhvit-utbyggingen i 2002 og åpningen 
for helårig petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet året etter. Forventningene ble 
skrudd ytterligere opp da Soria Moria-
erklæringen høsten 2005 utpekte nordom-
rådene som regjeringens viktigste strate-
giske satsingsområde. «I nordområdene 
står vi nå overfor det som kan bli Norges 
fjerde industriløft», lød det samtidig fra 
NHO-sjef Finn Bergesen jr.

De nærings- og samfunnsmessige ring-
virkningene av petroleumsvirksomheten ble 
omtalt i regjeringens nordområdestrategi, 
som ble lagt fram i Tromsø 1. desember 
2006:

«Det er et mål for Regjeringen å legge 
til rette for at de næringsmessige ring-
virkningene av økt petroleumsvirksomhet 
i Barentshavet kommer Nord-Norge til 
gode. Regjeringen vil derfor starte opp et 
eget prosjekt for å kartlegge ringvirkning-
ene på bakgrunn av erfaringene så langt.»

Ny basisnæring
Med den økte interessen for Barentshavet 
og nordområdene har det de siste årene 
kommet en del nye rapporter som omhand-
ler regionale ringvirkninger av petroleums-
virksomhet i nord. Barlindhaug har i en 
rapport fra 2005 tatt for seg utbyggings-
perspektiver og ringvirkninger for Barents-
havet. Rapporten skisserer utbyggingen i 
tre etapper.

Det langsiktige perspektivet forutsetter 
at det norske gassrørledningsnettet blir 
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KOMPETANSE Kunnskap om petroleumsvirksomhet i kaldt klima kan gi landsdelen fortrinn i kampen om kontraktene.



forlenget inn i Barentshavet og blir en 
transportvei også for russisk gass. Invester-
ingene blir anslått til 30 mrd kroner i 
perioden 2006–2012 og inntil 260 mrd fra 
2012 til 2020. De årlige driftskostnadene 
antas å øke fra 750 mill kroner til nærm-
ere 6 mrd kroner. Dette vil gi regionale 
leveranser på over 20 mrd de neste 
15–20 årene. Etter 2012 er den direkte og 
indirekte sysselsettingen beregnet til 4.300 
årsverk. Rapporten konkluderer med at 
petroleumsvirksomheten kan bli en ny 
basisnæring i Nord-Norge ved siden av 
fiskeri, havbruk og reiseliv.

«Gulf of Barents»
ECON la i 2006 fram et framtidsbilde for 
utviklingen i nordområdene. Dette var en 
visjon hvor alle piler pekte i positiv retning. 
I 2025 er Nord-Norge forvandlet fra et 
typisk utkantområde til landets økono-
miske kraftsenter. Rapporten går ut fra at 
det vil skje en omfattende olje- og gassut-
bygging i Barentshavet, som blir til «Gulf 
of Barents». Norge og Russland innleder et 
nært samarbeid om utvinning og forvalt-
ning av ressursene. Norske selskaper får 
også en solid forankring som operatører 
og leverandører av teknologi, varer og 
tjenester. Tyngdepunktet flyttes nordover 
og norgeskartet snues på hodet.

Driftsfasen viktig
I Ringvirkningsprosjektet, gjennomført av 
Barlindhaug og Grimstad i 2006, ble verdi-
skapingspotensialet og ringvirkningene av 
økt petroleumsaktivitet i landsdelen vurd-

ert i lys av tidligere prognoser, erfaringer 
fra Snøhvit og andre prosjekter samt virk-
somheten på russisk side. I rapporten pekes 
det på at ringvirkningene blir større og mer 
synlige i områder hvor ressursen ilandføres 
enn der det velges offshoreløsninger. Effekt-
ene av petroleumsutbygging er også mer 
omfattende enn de sysselsettingsmessige og 
leverandørfokuserte virkningene som ska-
pes i direkte tilknytning til anleggsarbeid 
og drift. Dermed er det særlig driftsfasen 
det bør knyttes forventninger til.

Utfordringer
Utfordringer som trekkes fram, er å få 
bygget næringsklynger og bedriftsgrupper 
som kan komme i leveranseposisjon mot 
framtidige utbygginger, få økt omsetningen 
i kompetansenæringene i nord og få styrket 
de direkte effektene for industrimiljøet i 
Nordland. Skal man forhindre en pendler-
modell som baserer seg på innpendling av 
arbeidskraft, trengs det helhetlige industri-
elle og kompetansemessige strategier.

Felles for ringvirkningsanalysene er at 
de handler om perspektiver og forvent-
ninger. De etterprøver ikke effekter av 
faktiske utbygginger. Det eneste prosjektet 
hvor dette blir gjort, er følgeforskningen 
av Snøhvitutbyggingen, som vi kommer 
tilbake til.

Et annet betydelig usikkerhetsmoment 
for Nord-Norge, er mangelen på driv-
verdige funn de siste syv årene. Utenfor 
Helgelandskysten står feltene Skarv og 
Idun for tur til å bli bygget ut, med antatt 
oppstart i 2011. I Barentshavet er Goliat, 

som ble påvist i 2000, det eneste nye driv-
verdige funnet på norsk sokkel.

Et usikkerhetsmoment er hvor mye 
forbrukernes miljøfokus vil påvirke etter-
spørselen etter olje og gass. Internasjonale 
avtaler, alternativ energiproduksjon og 
holdninger kan gjøre petroleum til en 
utdatert energikilde i framtiden, mens vi 
fortsatt har store reserver på norsk sokkel.

Et satsingsområde
Usikkerhetsmomentene til tross; de høye 
olje- og gassprisene gjør at det er betydelig 
interesse for petroleumsvirksomhet i Nord-
Norge. Her er det flere sammenfallende 
interesser:

Myndighetene er opptatt av å opprett-
holde produksjonsnivået på norsk sokkel 
og de tilhørende inntektene.
Oljeselskapene er interessert i tilgang til 
nye og lønnsomme felt. 
Leverandørindustrien er opptatt av et 
høyt investeringsnivå og fulle ordebøker.
De store olje- og gassimporterende 
landene er ute etter stabile leveranser og 
forsyningssikkerhet. 

Et annet viktig aspekt er de omfattende 
petroleumsressursene og utbyggingsplanene 
på russisk side. Den norske delen av 
Barentshavet blir oppfattet både som et 
mulig springbrett for deltakelse i offshore-
virksomheten i Russland og som en inn-
gangsport til det cirkumpolare Arktis. Der-
for er det ofte Barentshavet som står i fokus 
når det snakkes om petroleumsvirksomhet 
og regionale ringvirkninger i nord. 

•

•

•

•
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SKIPSKOMPETANSE GA 
MELKØYKONTRAKTER

Omstruktureringen i fiskeriflåten ga Hammerfest Maritime Service AS (HMS) et skudd for 
baugen. Nå har de omskolert seg for petroleumsindustrien og mangler hender – ikke oppdrag.

I 50 år levde HMS av å selge service og 
mekaniske tjenester til fiskeriflåten. 

Dette ga stabilt arbeid til om lag 40 
mann, men med omstruktureringen og 
krakket i fiskerinæringa forsvant mye av 
næringsgrunnlaget for den tradisjonsrike 
Hammerfest-bedriften. Samtidig begynte 
grunnarbeidet på Melkøya, og HMS så 
muligheter i et nytt marked.

– Erfaringer fra mekanisk industri og 
sveisearbeid på båter gjorde det mulig å 
omstille kompetansen til oppdrag i for-
bindelse med grunnarbeidet på Melkøya, 
forteller daglig leder og eier Espen Kinn.

Markedet og mulighetene på Melkøya 
endret seg etter hvert som utbyggingen 
skred frem. Kontrakter på selve prosessan-
legget krevde kunnskaper om nye materia-

–Vår største utford-
ring er å skaffe nok 
folk. Stabil arbeids-
kraft er en forutset-
ning både for oss 
og våre kunder. Det 
betinger at arbeids-
takeren er bosatt i 
lokalmiljøet, noe som 
gjør oss tilbakeholden 
med å hente arbeidere fra utlandet, forteller 
Kinn.

En løsning er å utdanne flere lærlinger 
lokalt. Derfor er HMS tilknyttet Hammer-
fest flerfaglige opplæringskontor og har for 
tiden seks lærlinger i praksis. 

ler og krav til dokumentasjon. HMS fulgte 
endringene og lærte av å være tilstede. 
Samarbeidet med det norske konsernet BIS 
industrier AS skal gi dem økt kompetanse 
på flere fagområder og nye oppdrag. 

– Vi har fortsatt mye å lære. Skal vi 
bite oss fast i driftsfasen av anlegget, må 
vi kontinuerlig høyne kompetanse- og 
kvalitetsnivået i det arbeidet vi utfører, 
forklarer Kinn.

HMS er i dag en av de største private 
arbeidsplassene i Hammerfest og omsatte 
i 2006 for ca 26 mill kroner. Gjennom 
samarbeid med næringsforeningen Petro 
Arctic er ambisjonen å se lengre enn til 
Melkøya og utvikle bedriften i takt med 
økt petroleumsaktivitet i Barentshavet. 
Men det krever tilgang på flere hender.

Espen Kinn
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SUBSEA Utbyggingen av Ormen Lange-
feltet ga store tekniske utfordringer.

FORUTSETNINGER 
FOR RINGVIRKNINGER

Ilandføring av olje og gass er ikke saliggjørende for å få størst mulige ringvirkninger. Kompetanse 
i service- og leverandørleddet og evnen til å bygge opp ny industri er langt viktigere faktorer. 

Landanlegg ikke viktige i seg selv
Sysselsettingen på «rørendestedene» utgjør 
en liten del av den totale sysselsettingen 
i olje- og gassektoren. På Vestlandet står 
landanleggene trolig for mindre enn 5 % 
av sysselsettingen innen olje og gass. Selv 
om sysselsettingen rundt disse rørendene 
utgjør en relativt liten del av petroleums-
sektoren regionalt, er den veldig viktig 
lokalt. Det er på denne bakgrunnen man 
må se de harde kampene om lokalisering 
av driftsorganisasjoner og baser. Resten 
av den regionale sysselsettingen er i 
hovedsak knyttet til leverandørindustri, 
oljeservice samt administrasjon og styring 
av sektoren. Det siste er særlig viktig for 
Rogaland. Utviklingen i retning av mindre 
havbunnsinstallasjoner og reservoarstyring 
ved hjelp av «smarte» brønner, åpner for 
fjernstyring av virksomheten. Dette vil ikke 
bidra til økt sysselsetting på ilandførings-
stedene.

Lokal leverandørindustri avgjørende
Olje- og gassnæringen gir en betydelig 
sysselsettingseffekt i regionene først ved en 
reell forflytning av service- og leverandør-
industrien ut av det etablerte kjerneom-
rådet på Vestlandet. Det er ikke nok at 
det åpnes for leting og produksjon i nye 
områder. De som betjener feltoperatørene, 
må også velge å lokalisere seg i nærheten 
av der primæraktiviteten foregår. Alterna-
tivt må regionen ha et konkurransedyktig 
næringsliv eller kunnskapsmiljø som er i 
stand til å vinne innpass i olje- og gassvirk-

somheten. Ringvirkningene som er skapt i 
Møre og Romsdal, er i stor grad basert på 
den maritime næringsklyngen som fantes 
i utgangspunktet, og som har utviklet seg 
til å levere produkter og tjenester som 
etterspørres. Hvis ingen av de nevnte 
forutsetningene er til stede, vil utbygging i 
hovedsak skje via innpendling og kun gi en 
kortvarig «boom and bust»-effekt for de 
berørte stedene.

Petroleumsvirksomhet som springbrett 
De første prøveboringene i Nord-Norge og 
på Nord-Vestlandet tok til for over 25 år 
siden. De langsiktige virkningene er ikke 
knyttet til enkeltstående leveranser, men 
til en vedvarende aktivitet av tilstrekkelig 
omfang, som skaper forventninger om 
et lønnsomt, framtidig marked. Det er 
først da de industrielle effektene begynner 
å avtegne seg. Når den teknologiske 
kompetansen er utviklet og det har vokst 
fram spesialiserte næringsmiljøer, åpner 
det seg muligheter for eksport av teknologi 
og kompetanse. Det er når petroleums-
virksomheten fungerer som et springbrett 
for videre vekst og internasjonalisering at 
den virkelig skaper regionale, og ikke bare 
lokale, ringvirkninger.

Drift viktigere enn utbygging
De største og mest konsentrerte investerin-
gene skjer i utbyggingsfasen, men et utbygd 
felt skal være i produksjon i flere tiår. Det 
er betydelige utgifter forbundet med drift 
og vedlikehold, og et anlegg i drift krever 

også kontinuerlig modifisering og videreut-
vikling. Det kan være lettere for lokale og 
regionale leverandører å slippe til i denne 
fasen. De mest spesialiserte og komplekse 
arbeidsoppgavene blir vanligvis gjort under 
utbyggingen. Store verdier står på spill ved 
et eventuelt produksjonsavbrudd. Da kan 
nærhet og lokal tilstedeværelse være viktig, 
slik at reaksjonstiden blir kortere. Hvis det 
lokale næringslivet er spinkelt og mangler 
arbeidskraft med relevant kompetanse, 
er det stor sjanse for at virksomheten 
blir basert på en pendlingsmodell også i 
driftsfasen. 

Et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge | � 



10 | ARENA HØSTEN 2007 

HVA KAN VI LÆRE 
AV MIDT-NORGE?

Utbyggingen av Snøhvit har kostet nærmere 
50 mrd kroner. I investeringsfasen fikk nord-
norske bedrifter kontrakter for 3,4 mrd. Det 
utgjorde en liten del av totalsummen, men var 
likevel mer enn forventet. Snøhvit har skapt 
400 varige arbeidsplasser, mens petroleums-
virksomheten i Midt-Norge sysselsetter  
ca 20.000 personer.

Norut NIBR Finnmark har vært 
 engasjert av Statoil, Hammerfest 

kommune og Finnmark fylkeskommune 
for å følge utviklingen av Snøhvit- 
prosjektet. Evalueringen viser at Snøhvit 
har snudd en negativ befolknings- og 
sysselsettingsutvikling i Hammerfest. 
Nye bedrifter har etablert seg i byen, og 
sysselsettingen har økt. De siste tallene 
for leveranser, per oktober 2007, viser 
en samlet kontraktssum på 47,6 mrd 
kroner, hvorav 17,3 mrd (36 %) har 
gått til utenlandske leverandører og 30,2 
mrd (63 %) til norske leverandører. Av 
de innenlandske leveransene har bedrif-
ter i Vest-Finnmark oppnådd 7,9 % og 
nordnorske bedrifter til sammen 11,4 %. 
Dermed utløste altså Snøhvitutbyggingen 
oppdrag for 3,4 mrd kroner til lands-
delens bedrifter. 

Dette er vesentlig høyere enn Statoil 
antok i sin konsekvensutredning fra 
2001. I driftsfasen vil omkring 170 
personer bli sysselsatt på anlegget på 
Melkøya. To av tre er hittil rekruttert 
fra Nord-Norge. Inkludert de som får 
kontrakter i forbindelse med vedlikehold, 
modifikasjon og andre støttetjenester, blir 
det skapt rundt 400 nye arbeidsplasser.

Etter 2002 har det vært en kraftig 
ekspansjon i boligbyggingen i Hammerfest. 
De kommunale inntektene forventes å øke 
med rundt 100 mill kroner årlig. Dette 
tilsvarer det samlede rammetilskuddet 
kommunen får fra staten. Det er gjort 
omfattende investeringer i opprustning av 
skolebygg, infrastruktur og utbygging av 
kulturtilbud. Alt dette har gitt betydelige 
ringvirkninger i det lokale næringslivet og 
skapt økt optimisme og pågangsmot.

Få kompetansekrevende jobber
Anleggsvirksomheten på Melkøya har i  
hovedsak gitt sysselsetting for innpendlende 
menn. På det meste har 2.500 personer 
vært i arbeid samtidig. De store hoved-
kontraktene med utbygger er utelukkende 
tildelt større nasjonale eller utenlandske 
foretak. De lokale og regionale leveransene 
har først og fremst kommet innenfor bygg 
og anlegg, transport, varehandel, hotell og 
restaurant og forretningsmessig tjeneste-
yting. Det er særlig bedrifter på aksen 
Hammerfest–Alta som har fått oppdrag. 
Landsdelens bedrifter har i liten grad nådd 
opp i konkurransen om de spesialiserte og 
kompetansekrevende jobbene. En nærmere 
gjennomgang av hvordan leveransene 

fordeler seg på de ulike utbyggingsaktivi-
tetene, viser at norsk leverandørindustri 
dominerer på subsea-installasjoner. Her 
er nordnorsk næringsliv praktisk talt ikke 
inne. Prosessanlegget er levert fra utlandet.
 
Omfang i Midt-Norge og Nordland
Basevirksomhet er utviklet blant annet 
i Florø, Stjørdal, Brønnøysund og 
Sandnessjøen. Det er ulike størrelser på 
basene, og vi anslår sysselsettingen knyttet 
til aktivitet på basene til 800 årsverk. Verft 
og rederi knyttet til maritim offshoreser-
vice er etablert både i Sogn og Fjordane 
og Trøndelag. Total sysselsettingseffekt av 
petroleumsorientert virksomhet i Midt-
Norge i 2006 er ca 20.000 årsverk. Selv om 
dette er eksklusive byggefasen av Ormen 
Lange, er antallet mer enn fordoblet siden 
Aetats målinger for 2003 med 9.300  
sysselsatte.

Midt-Norges fortrinn
De komparative fortrinn for Midt-Norge 
har påvirket omfanget av ringvirkningene, 
og vi har pekt på tre faktorer:

1) Den maritime næringsklyngen i 
Møre og Romsdal var først ute med å tilby 
offshore serviceskip basert på eksisterende 

Totale investeringer på Snøhvit: 
47,6 mrd NOK

3,4 mrd

17,3 mrd26,8 mrd
Nord-Norge
Utlandet
Andre deler av Norge
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kunnskap fra skipsbygging, design og ship-
ping. Verftene har nå store ordrereserver, 
og utstyrsindustrien er globalisert. De har 
klart å bygge opp et internasjonalt miljø 
for innovasjon som tiltrekker seg aner-
kjente aktører. En desidert vinnernæring. 

2) Kompetansetung, forskningsbasert 
aktivitet rundt NTNU/Sintef førte til 
oppbygging av Statoils forskningsavdeling 
i Trondheim. I forbindelse med Ormen 
Lange har Trondheimsfirmaet Reinertsen 
hatt store oppdrag og utviklet videre 
kompetanse på engineering og under-
vannsteknologi. Etablering av nye sentra 
med offshorerettede satsinger, bidrar til at 
kompetanse videreutvikles sammen med 
utdannings- og forskningsmiljøene. 

3) Framvekst av baser og driftsorgani-
sasjoner, spesielt Kristiansund med 1.200 
årsverk og Stjørdal med 500, har betydning 
for utviklingen av regionale fortrinn. 
Basene betjener flere felt innen offshore i 
Norskehavet. 

Ringvirkningene av ilandføringstermi-
nalene på Tjeldbergodden og Nyhamna er 
beskjedne og mye mindre enn på Kårstø. 
Tjeldbergodden har 178 årsverk i drift 
2006, og til driften av Ormen Lange 
behøves rundt 200 årsverk.

Kompetanse – en vinner
Sammenlikningen av Snøhvit og anlegg 
i Midt-Norge viser at tilgang på kompe-
tanse og evne til å bygge opp internasjo-
nal industri, er avgjørende for ringvirk-
ningene. Evalueringen av Snøhvit viser 
imidlertid at virkningene av utbyggingen 
er blitt langt større enn tidlige antatt. 
Her har StatoilHydro spilt en aktiv rolle, 
i nært samarbeid med lokale aktører. 
Opprettelsen av Snøhvit Næringsforening, 
senere Petro Arctic, har vært viktig. Det er 
jobbet med leverandørutvikling, informa-
sjon og markedsføring av medlemsbedrif-
tene. Utbygger har også stilt krav overfor 
flere av hovedkontraktørene om å etablere 

seg i Hammerfest og samarbeide med 
lokale bedrifter i driftsfasen.

Historisk forsprang
De områdene av landet som fikk bygge 
seg opp i den innledende fasen av norsk 
offshore-virksomhet, har et forsprang 
som er vanskelig å utfordre. Kjernen 
av norsk service- og leverandørindustri 
har gjennom mange år opparbeidet 
seg kompetanse, referanser, nettverk, 
skalafordeler, synlighet og politisk tyngde. 
Sammen med oljeselskapene og norske 
forskningsinstitusjoner har de løst mange 
av de teknologiske utfordringene rundt 
leting, utvinning og transport av olje og 
gass på norsk sokkel. Dermed har de også 
skaffet seg fortrinn til fortsatt deltakelse 
når virksomheten flyttes til nye områder. 
Spørsmålet er hvilke perspektiver dette  
gir for Barentshavet og næringsutvikling  
i den nordligste landsdelen. 
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AVGJØRENDE FAKTORER 
FOR RINGVIRKNINGER

Statlig politikk, infrastruktur, regional innsats, oljeselskapenes samarbeidsvilje 
og leverandørindustriens tilpasning er avgjørende faktorer for å maksimere 
gevinsten av petroleumsrelatert virksomhet i nord.

Det er mange usikkerheter knyttet 
 til framtidig petroleumsaktivitet i 

Barentshavet. Hvilke funn vil bli gjort? Vil 
de gi grunnlag for lønnsomme utbyggings-
konsepter? Hvilke politiske restriksjoner 
vil bli lagt ut fra miljø- og klimahensyn? 
Hvilke områder blir åpnet for petroleums-
virksomhet? Det er liten tvil om at de 
største ressursforekomstene befinner seg i 
russisk sektor. Dermed blir det også vesent-
lig hvilken utbygging det legges opp til på 
russisk sokkel. 

Alle disse faktorene vil påvirke de 
økonomiske og samfunnsmessige ringvirk-
ningene petroleumsvirksomheten vil gi for 

Nord-Norge. Norsk offshoreindustri ligger 
langt framme når det gjelder teknologi 
og kompetanse. Petroleumsvirksomheten 
kan foregå stadig lenger ut til havs, på 
større dyp og under vanskeligere is- og 
værforhold.

Samtidig er det vesentlig hva som skjer i 
spenningsfeltet mellom norske myndigheter, 
oljeselskap og leverandørindustri. Myndig-
hetene legger viktige føringer gjennom 
tildeling, konsesjoner og utvinningstempo. 
Dette påvirker igjen oljeselskapenes poli-
tikk, hvor utbyggingsløsninger, kontrakts-
former, standardkrav og leverandørvalg 
er sentrale komponenter. I tillegg kommer 

leverandørbedriftenes tilpasninger og den 
kompetanse og kapasitet de rår over. Til 
sammen former disse faktorene både etter-
spørsel og tilbud i sokkelmarkedet. Noen 
faktorer har åpenbart større betydning 
for de samfunnsmessige og økonomiske 
ringvirkningene enn andre.

Statlig og regional politikk
Hvor langt vil myndighetene gå med sikte 
på å fremme ringvirkninger av olje og gass 
i landsdelen? Og hvor langt kan de gå? Da 
oljevirksomheten startet på norsk sokkel, 
var det et nasjonalt mål å bygge opp norske 
oljeselskap og en tilhørende leverandør-
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industri. I dag, når aktiviteten i Nordsjøen 
er i ferd med å avta, er det blitt desto 
viktigere å sikre at den etablerte industrien 
har videre vekst- og utviklingsmuligheter. 
Regionale og nasjonale interesser er 
dermed ikke sammenfallende på samme 
måte som tidligere. 

Dette skaper utfordringer for en lands-
del som i utgangspunktet er svakt rustet for 
å motta en økt petroleumsvirksomhet. Uten 
en omfattende offentlig satsing på infra-
struktur, koordinert med oljeselskapenes 
langsiktige utbyggingsplaner, vil det bli 
svært vanskelig å oppnå regionale ring-
virkninger av betydning. Dette gjelder ikke 
bare for aktiviteten på norsk sokkel. De 
største utbyggingene vil komme i russisk 
del av Barentshavet. Med alle flaskehalsene 
som både russiske og utenlandske selskaper 
vil møte i Nordvest-Russland, vil det bli 
avgjørende at det kan tilbys tilrettelagte 
betingelser på norsk side.

Et nytt aspekt er at mulighetene 
for offentlig styring og favorisering nå 
er innsnevret. EUs konkurranseregler, 
anskaffelsesregler, gassmarkedsdirektiv 
og andre internasjonale spilleregler stiller 
i dag krav om likebehandling og ikke-
diskriminering på nasjonalt grunnlag. Det 
skal legges opp til fri konkurranse, noe som 
gir andre rammer for politikken. Gitt at 
myndighetene vil oppmuntre oljeselskapene 
til økt prøveboring og satsing i Barents-
havet, er det grunn til å tro at de vil være 
nokså tilbakeholdne med å kreve bestemte 
utbyggingsløsninger, ilandføringsvalg o.l. 
Det sentrale spørsmålet blir hvilket politisk 
spillerom myndighetene har og hva slags 
virkemidler de velger å bruke eller kan 
benytte.

Oljeselskapenes rolle
De norske oljeselskapene ble på 1970- og 
80-tallet tilgodesett ved at de fikk førsteret-
ten til operatøransvaret for lukrative olje- 
og gassfelt. Det ble dermed forventet at de 
tok samfunnsansvar. I dag er StatoilHydro 
delvis privatisert og har for lengst tatt 
opp kampen med de store, internasjonale 
oljeselskapene. Som børsnotert selskap må 
de forsvare sine aksjeverdier og investor-
enes interesser. Staten kan ikke lenger 
pålegge selskapet å drive distriktspolitikk 
slik den gjorde for eksempel ved Kårstø-
utbyggingen på begynnelsen av 1980-tallet. 
Etter århundreskiftet har staten også 
regionalisert ansvaret for den territorielle 

utviklingen. Dermed overlates ansvaret for 
å skape regional utvikling til det som skjer i 
møtet mellom oljeselskapenes strategier og 
interesser i et område, og regionens evne til 
å få noe ut av denne interessen. 

I en situasjon med skepsis til petroleums-
utbygging i Barentshavet, ikke minst fra 
miljøvernhold, blir det desto viktigere for 

oljeselskapene å finne støttespillere i Nord-
Norge. De må sørge for at de har politisk 
oppbakking fra de som blir sterkest berørt. 
Følgelig må de demonstrere at de tar 
samfunnsansvar og er opptatt av å fremme 
regional utvikling gjennom blant annet 
utbyggingsløsninger, lokaliseringsvalg, 
kontraktsystemer, leverandørutvikling og 
innkjøpspolitikk. Det sentrale spørsmålet 
blir hva oljeselskapene reelt gjør, og hvor-
dan dette kommer landsdelen til gode. 

Leverandørindustriens tilpassing
Over 60 % av leveransene til olje- og 
gassvirksomheten på norsk sokkel kommer 
fra norsk industri. Den har sitt tyngde-
punkt rundt Stavanger, Bergen, Sunnmøre, 
Kristiansand, Kongsberg og Horten. Når 
aktiviteten øker i Barentshavet, er det store 
avstander som må håndteres. Både for 
norske og utenlandske leverandørbedrifter 
vil det være en avveining om de skal fly inn 
mannskap og utstyr, eller sette opp lokale 
brohoder. Med en opptrapping på russisk 
side, der det i tillegg blir stilt krav om 
russisk kontroll og lokal tilstedeværelse, vil 
Russland antakelig i økende grad framstå 
som et alternativt marked. Nord-Norge 
kan i så måte være en innfallsport eller 
selskapene kan velge å gå direkte til  
russiske aktører. 

Samtidig vil nordnorske aktører 
prøve å vinne fotfeste innenfor olje- og 
gassvirksomheten. Her kan det skapes 
næringsklynger gjennom nye typer regional 
samhandling mellom helikopterbaser, for-
syningsbaser, driftsbaser og annen relatert 
virksomhet. Nordnorske bedrifter vil nok 
ha relativt små sjanser i direkte konkur-

ranse med de store, etablerte leverandørene 
innenfor deres kjerneområder. Mulighetene 
vil primært være knyttet til nye nisjer, 
der landsdelens bedrifter kan utnytte sine 
regionale og bedriftsspesifikke fortrinn til 
å utvikle alternative teknologiske løsninger 
og tjenestetilbud. Et springende punkt vil 
være hvilke nye krav og utfordringer som 
melder seg i Barentshavet. Miljøovervåk-
ing, sikkerhet, beredskap og logistikk vil 
være viktige stikkord. Det er ikke gitt at 
nærhet i seg selv vil gi fortrinn. Selv om 
nordnorske bedrifter ligger nærmere geo-
grafisk, vil transportpriser og reisetid være 
bestemmende. Kommunikasjonene er ofte 
dyrere og vanskeligere innenfor landsdelen 
enn mellom sør og nord. 

En sterk utbygging av olje- og gass- 
relatert virksomhet kan også ha fortreng-
ningseffekter i forhold til annen veletablert 
aktivitet i andre næringer og offentlig 
sektor. Her kan en utbygging basert på 
innpendling, som vanligvis blir oppfattet 
som noe negativt, ha den fordelen at 
fortrengningseffektene blir mindre. Det 
sentrale spørsmålet blir derfor hva den 
etablerte leverandørindustrien velger å 
gjøre, og hvilken aktivisering og mulige 
fortrengningseffekter som vil komme 
innenfor nordnorsk næringsliv. 
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Eirik F. Hansen

KAPRET PLASS I HJERTET 
AV SKARV

Ett og et halvt år etter opprettelsen av LOG Nord, har leverandørnettverket 
blitt BP sin foretrukne samarbeidspartner i utbyggingen av Skarv.

Leverandørnettverket for olje- og gass- 
 prosjekter, LOG Nord, har sin virk-

somhet i Nordland. Gjennom samarbeid 
med det nasjonale nettverket LOG i Molde, 
er LOG Nord partneren for Nord-Norge. 
Interesseorganisasjon har base i Sandnes-
sjøen og arbeider med lokal og regional 
leverandørutvikling mot Skarv-prosjektet, 
tidligere Skarv-Idun. LOG Nord bistår 
både utbyggere og bedrifter som ønsker å 
posisjonere seg som leverandører av varer 
og tjenester i en utbyggings- og driftsfase. 
Organisasjonen ble stiftet våren 2006 og 
passerte 50 regionalt baserte medlems-
bedrifter i høst.

– Vi har allerede nådd primærmålset-
tingen om antall medlemmer og er nå i 
stand til å formidle kontakt til et svært 
bredt utvalg petroleumsrelaterte tjenester, 
forteller styreleder Eirik F. Hansen.

Kompetansespekteret har allerede gitt 
ringvirkninger. LOG Nord, hovedkontrak-
tører og BP Norge har inngått et forplikt-
ende samarbeid der hovedleverandører blir 
bedt om å benytte LOG Nord sitt nettverk. 
Utbyggingen av Skarv har en estimert 
kostnadsramme på 31 mrd kroner. 

Medlemsbedriftene befinner seg fra 
Brønnøysund til Tromsø, og nettverket er 
åpent for alle typer næringer.

– Hvis din forretningsidé er å selge 
pølser til helikopterpassasjerer, vil du 
gjennom LOG Nord få kunnskap om 
hvilke besøkende som kommer og når. 
Hovedvekten av våre medlemmer har 
likevel utspring i tradisjonelle næringer, 
forklarer Hansen.

Blant medlemmene finner man 
kompetanse innen blant annet verksted, 
engineering, logistikk, baseselskap, 

fartøyvirksomhet, 
pukkverk og labo-
ratorium. Røtter i 
eksisterende industri, 
vilje til samarbeid og 
evne til omstilling er 
suksessfaktorer som 
har gjort bedriftene 
på Helgeland og i 
Salten i stand til å 

konkurrere i en høyteknologisk næring 
som petroleumsindustrien.

– Næringslivet i Nordland har levert 
varer og tjenester til store industriforetak 
i lang tid. Dette har gitt dem kompe-
tanse som nå brukes inn mot petroleums-
industrien. I tillegg har verft og annen 
mekanisk industri evnet å omstille seg  
til nye markeder, avslutter styreleder  
Eirik F. Hansen. 
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KONKLUSJONER FOR NORD-NORGE

Nord-Norge kom seint med i petrolums- 

 virksomheten. En urutinert landsdel 
møter dermed rutinerte oljeselskap og 
en etablert leverandørindustri. De tid-
lige forsøkene på å bringe landsdelen inn 
i oljealderen viste seg å medføre mange 
kostbare feilsatsinger. Fra miljøvernhold 
er det skepsis til olje- og gassutbygging i 
nord. Petroleumsaktiviteten i landsdelen 
foregår i dag i to geografiske områder; 
utenfor Helgeland og i Barentshavet. 
Det fokuseres derfor særlig på området 
Lofoten – Barentshavet i forbindelse med 
olje- og gassutbygging i Nord-Norge. Her 
blir det presentert store vyer og forhåpning-
er. Oljedirektoratet har nylig foretatt en 
oppjustering av ressursanslagene, men det 
er foreløpig ikke gjort kommersielle funn 
som kan gi grunnlag for en omfattende 
utbygging i dette området.

Å komme i posisjon som leverandør er 
krevende. Hvis regionen ikke har et oppe-
gående næringsliv som i utgangspunktet er 

konkurransedyktig på viktige innsatsom-
råder, blir de lokale og regionale ring-
virkningene nokså beskjedne. Dette 
forsterkes når utbyggingen skjer på små 
steder med store avstander til tyngre 
befolkningskonsentrasjoner. Utbyggings-
fasen kan i så måte by på høyere adgangs-
terskler enn driftsfasen. Under utbyggingen 
av Snøhvit har nordnorske bedrifter levert 
som tredje eller fjerde ledd i leverandør-
hierarkiet. Bedriftene har i første rekke 
klart å hevde seg på felt hvor de har 
utnyttet et nærhetsfortrinn.

Et økende antall bedrifter i landsdelen 
søker å prekvalifisere seg for oppdrag i 
tilknytning til petroleumsvirksomheten. 
Kunnskapsparken i Bodø har nylig kartlagt 
48 bedrifter i Nordland som har leveranser 
til petroleumssektoren. Disse bedriftene er i 
hovedsak lokalisert i Rana, Saltdal og 
Bodø. De hadde i 2006 leveranser for 
nærmere 1 mrd kroner, med en direkte 
sysselsettingseffekt på 600 årsverk. Det 

drives i dag et aktivt arbeid for leverandør-
utvikling. Både StatoilHydro og SIVA har 
engasjert seg i dette arbeidet gjennom 
opprettelsen av industriinkubatorer i 
Harstad og Hammerfest. Likeså er det 
gjennom Interreg-prosjektet «Leverandører 
til den norske oljeindustrien» dannet et 
norsk-svensk nettverk med 17 medlemmer 
– Nordkalottens medleverandører / Arctic 
Suppliers.

Vi ser også at nye oljeselskap dukker 
opp. Discover Petroleum har etablert seg i 
Tromsø, mens det nye oljeselskapet North 
Energy vil etablere seg i Alta. Videre opp-
retter store internasjonale boreteknologi- 
og oljeserviceselskap avdelingskontorer i 
landsdelen. I tillegg blir det inngått 
kontrakter mellom hovedleverandører og 
mindre nordnorske leverandørbedrifter. 
Dette er tegn på at olje- og gassutvikling i 
nord kan bli noe mer enn luftige vyer og 
ønskedrømmer. 

KAPRET PLASS I HJERTET 
AV SKARV

Politiske føringer og nye næringsetableringer er signaler på at
vi kan stå overfor en storstilt petroleumsutbygging i landsdelen.
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Liv Monica Stubholt

Gunnar Iversen

– NORGE MÅ VÆRE PROAKTIVE 
OVERFOR RUSSLAND

25. oktober i år signerte StatoilHydro og russiske Gazprom avtalen som 
gir Norge en fot innenfor verdens største påviste offshore gassfelt. 
Det kaster nytt lys over regjeringens Nordområdestrategi.

Avtalen gir StatoilHydro 24 % eierskap 
  i selskapet som skal utvikle det rus-

siske Shtokman-feltet. I løpet av to år vil 
Gazprom, i samarbeid med StatoilHydro 
og franske Total, ta en endelig beslutning 
om valg av utbygging. Sammenliknet med 
Snøhvit er de arktiske forholdene langt 
mer krevende i Petsjorahavet, der drivis 
blir en stor utfordring enten man velger 
installasjoner på havbunnen eller rigg. En 
annen utfordring er å frakte gassen inn 
til kysten gjennom 50 mil lange rør. Til 
sammenlikning er det 14 mil fra Snøhvit til 
Melkøya. Disse utfordringene er trolig en 
medvirkende årsak til at Gazprom valgte 
StatoilHydro som partner.

Selv om utbyg-
gingen vil skje i vårt 
nabolag og delvis 
med norsk kompe-
tanse, mener stats-
sekretær Liv Monica 
Stubholt i Olje- og 
energidepartementet 
(OED) at det ikke 
automatisk blir noen 

nordnorsk kompetanse å finne på leveran-
dørlista.

– Nord-Norge må finne sin egen petro-
leumsidentitet. Man må hente erfaringer 
fra Vestlandet, men selv finne landsdelens 

komparative fortrinn. Disse mulighetene 
må utvikles i et samarbeid mellom privat 
næringsliv, regionale institusjoner og sta-
ten, mener Stubholt.

Ingen ekstrabevilgninger
Hvordan dette skal gjøres, mener stats-
sekretæren det er for tidlig å si noe om. Det 
kommer ingen ekstraordinære bevilgninger 
over Statsbudsjettet for 2008 til kompetan-
sesenter eller infrastruktur i Nord-Norge. 
Stubholt mener likevel de eksisterende 
bevilginger gir rom for strategiske valg i 
lys av mulighetene som nå åpner seg på 
Shtokman, og ønsker seg mer av Norsk 
forskningsråds Petro Max-midler nordover.

– Petroleumsvirksomheten i Nord-
Norge vil neppe bli stor nok til å kunne 
drive utviklingen alene. Skal det skapes 
varige ringvirkninger, må det utvikles 
salgbar kompetanse man ikke finner ellers 
i landet som også kan selges til et uten-
landsk marked. Vi skal være proaktive 
overfor Russland for å finne denne nisjen, 
sier Stubholt, som mener landsdelen har 
et uforløst potensial eksempelvis innenfor 
spesialkompetanse på kaldt klima.

Langsiktig satsing
Viseadm.dir. Gunnar Iversen i Barlindhaug 
Consult har allerede jobbet med Shtokman 

i to år på oppdrag for StatoilHydro. Et av 
oppdragene var et lokaliseringsstudium for 
et fremtidig LNG-anlegg.

– Vi har jobbet 
langsiktig for å 
tilegne oss arktisk 
teknisk kompetanse, 
et strategisk valg 
selskapet gjorde for 
over 10 år siden. Det 
har gitt oss innpass 
som underleverandør 
for flere internasjo-
nale selskap. 

Iversen mener det er en krevende 
øvelse å posisjonere seg for en kontrakt på 
Shtokman.

– Man må ha erfaring fra arbeid for 
store internasjonale aktører. Samtidig 
må man jobbe for å identifisere russiske 
samarbeidspartnere og utvikle et grunnlag 
for samarbeid. Dette krever både språk- og 
kulturforståelse, forteller Iversen.

Han mener lokaliseringen av Shtokman 
er en bøyg i seg selv.

– Det har vært en utfordring å få norsk 
personell til Melkøya. Å få fagfolk til å 
pendle til og fra en øde tomt i Nordvest-
Russland, kan bli enda mer utfordrende, 
avslutter Gunnar Iversen.  
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VILKÅR FOR REGIONAL 
NÆRINGSUTVIKLING

Mange er i dag opptatt av at en økt petroleumsvirksomhet i Barentshavet må kom-
me den nordligste landsdelen til gode. Det forventes at det blir tatt politiske grep 
som sørger for at det blir skapt ringvirkninger.

Det er mange virkemidler som kan tas i bruk for å gi Nord-Norge et nærings- og 

kunnskapsmessig løft. Det dreier seg blant annet om å:

Følge opp satsingen på leverandørutvikling 
og økt nettverkssamarbeid

Etablere en langt bedre værvarsling, miljøovervåking 
og oljevernberedskap langs kysten

Bygge opp en petroleumsrelatert utdannings- 
og forskningsbase i landsdelen

Ruste opp havner og nødvendige servicefunksjoner

Utvikle konkurransedyktige transport- og kommunikasjonsløsninger

Utnytte synergipotensialene mellom petroleumsvirksomhet, 
fiskeri, havbruk og reiseliv

Styrke koordineringen mellom lokale, regionale og 
nasjonale myndigheter

Skape systemer som gjør at offentlige myndigheter og lokalsamfunn 
blir bedre i stand til å forberede seg på lokale gigantutbygginger

La nordnorske oljeselskaper slippe til som rettighetshavere

Stille krav til Plan fra utbygging og drift (PUD) om at selskapene må 
ha en plan for hvordan de skal bidra til regional næringsutvikling
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SAMARBEIDSSTRUKTURER 
OG NETTVERK

Kontaktforum for olje og gass i Nord-Norge

Skal bidra til et samlet politisk og nærings- 
messig trykk for å fremme Nord-Norges  
interesser relatert til petroleumsaktivitet i det 
nordlige Norskehav og Barentshavet.
www.tromsfylke.no/petro

Petro Arctic
Interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker 
å posisjonere seg som leverandør til drift av 
Snøhvit LNG-fabrikk, Goliatprosjektet og 
framtidige utbyggingsprosjekt i Nord-Norge og 
Barentshavet.
www.petroarctic.no

LoVe Petro
Jobber for å bidra til et optimalt samfunnsmessig 
utbytte av en petroleumsindustri i regionen 
Lofoten og Vesterålen.
www.lovepetro.no

MurmanShelf
Leverandørnettverk for bedrifter i hovedsakelig 
Murmansk oblast innen olje og gass.
eng.murmanshelf.ru

Sozvezdye
Leverandørnettverk for bedrifter innen olje og 
gass, i hovedsakelig Arkhangelsk oblast.
www.sozvezdye.org

InterShelf
To sentre, ett i Murmansk og ett i Arkhangelsk, 
som skal formidle kompetanse og informasjon, 
og fungere som møtearena.
www.intershelf.ru/eng

INTSOK
Arbeider for å utvide forretningsaktiviteten til den 
norske olje og gassindustrien internasjonalt.
www.intsok.no

LOG Nord
Interesseorganisasjon i Nordland som arbeider 
med lokal og regional leverandørutvikling mot 
Skarv-Idun prosjektene.
www.log-nord.net

Arctic Suppliers
Et prosjektfinansiert samarbeid mellom flere 
høyt kvalifiserte, flerfaglige leverandørbedrifter 
på Nordkalotten. Nettverket posisjonerer seg 
mot større oppdrag innen offshore- og andre 
industriinvesteringer på Nordkalotten.
www.arcticsuppliers.com

Petro Senja
Jobber for å legge til rette for åpning av Troms II 
og Nordland IIV.
Telefon: 47 86 48 43

SEVTEK
Årlig møteplass for internasjonale leverandører 
innen olje- og gassindustrien. 
www.sevtek.org

Interprise Barents
Møtearena for bedrifter som er interesserte i 
å etablere kontakter og samarbeid. Innenfor 
rammen av arrangementet, arrangeres  
relevante seminarer. Arrangeres neste gang  
i 2008 i Murmansk.
www.interprisebarents.com

ONS – Offshore Northern Seas
En olje- og gassmøteplass som inkluderer 
utstilling, messe og festival. ONS arrangeres 
annet hvert år og neste gang i 2008.
www.ons.no

RAO – Russian Arctic Offshore
Internasjonal konferanse og utstilling for olje - 
og gassutvikling i russiske arktiske regioner.
www.rao-offshore.ru  

Moscow International Oil and Gass 
Exhibition – MIOGE
Russlands største olje- og gassutstilling, og en  
av verdens 5 største olje- og gassarrangement.
www.mioge.com

Barentssekretariatet
Et ressurssenter for det norsk-russiske 
prosjektsamarbeidet og en finansieringskilde for 
dette. Har i en årrekke arbeidet med petroleums-
utviklingen i Nord-Norge og Nordvest-Russland. 
Sekretariatet har en egen rådgiver for spørsmål 
knyttet til olje og gass.
www.barents.no  

Center SIVA Murmansk
Tilbyr bedrifter kontorplass og en rekke felles 
tjenester. I tilknytning til Center SIVA Murmansk 
er det etablert et Polar Star Innovation Center 
som også tilbyr næringslokaler.
www.barentsnova.com
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Hva er den største utfordringen for din sektor i 
tida framover og hva gjør dere konkret med det?

Den største utfordringen er hvordan man 
skal styrke og befeste nordnorsk leverandør-
industri sin posisjon både i landsdelen og på 
russisk side slik at man unngår å bli en ren 
råvareleverandør. Det kan man sikre ved 
at de folkevalgte på ulike nivå er tydelige 
overfor petroleumsindustrien. 

ALF E. 
JAKOBSEN
Stortingsrepresentant, 
Finnmark Ap

Etter min mening er knapp-
heten på menneskelige ressurser i bransjen, 
både ingeniører og operatører, den største 
utfordringen. Vi prøver så ofte vi kan å på-
peke behovet for fagutdanning innen olje- og 
gassrelevante fagdisipliner. I tillegg søker vår 
organisasjon å lokke til seg personell blant 
utflyttede helgelendinger.

HALVARD 
LIE
Daglig leder, 
Sandnessjøen 
Engineering AS

Den langsiktige hovedutfordringen for den 
tradisjonelle leverandørindustrien, spesielt 
verfts- og ingeniørvirksomheten, blir å 
tilpasse seg et marked med nye utbyggings-
løsninger, høye krav til HMS og ny teknologi 
i petroleumsindustrien. Vi arbeider blant 
annet med å etablere konkurransedyktige 
strukturer og nettverkdannelser for den 
nordnorske leverandørindustrien.

RANDI 
ABRAHAMSEN
Seniorrådgiver,
Innovasjon Norge 

Utfordringene blir å konkretisere mulighet-
ene, komme i posisjon for bedriftene og få 
synliggjort kunnskapsmiljøenes relevans. 
Samarbeid mellom bedrifter og på tvers 
av geografi og miljøer er nøkkelen. Vi vil 
fortsette å bygge kompetanse, synliggjøre for-
retningsmuligheter, koordinere innsatsen og 
bidra til å tiltrekke virksomheter til regionen 
og Nord-Norge. Mulighetene er mange.

GRETE 
KRISTOFFERSEN
Direktør, 
Næringsforeningen 
i Tromsøregionen

Næringslivet må tørre, ville og være aktive. 
De fleste nordnorske bedrifter er små, og 
de må bygge opp samarbeidsstrukturer 
for å komme i posisjon til å kunne levere 
etterspurte tjenester og produkter og dermed 
oppnå sterkere forhandlingsmakt. For oss 
gir dette mulighet til å gå inn på eiersida i 
nordnorske bedrifter som vil etablere seg 
eller vokse seg større. 

KARI 
RIDDERVOLD
Adm.dir. 
SNN Invest AS

Det er en utfordring at store deler av sokkel-
en utenfor Nord-Norge ikke er undersøkt. 
Drivverdige funn er fundamentet for hele 
næringen. Det må derfor letes mer og vi 
trenger flere funn for å flytte næringens fokus 
nordover. Parallelt med dette vil bl.a. Statoil-
Hydro, SIVA og Kunnskapsparken i Harstad 
etablere en regional industriinkubator med 
base i Harstad. Den skal bidra til utvikling av 
vekstkraftige bedrifter innenfor petroleums-
næringen.

TROND 
SLETTBAKK
Adm. dir. 
Kunnskapsparken 
i Harstad AS

Gigantutbygginger som Tog 2 på Melkøya 
og Shtokman stiller krav til opprusting av 
veinett, flyplasser, havner og kraftlinjer. 
Myndighetene kan ikke sitte på gjerdet. De 
må planlegge på en ny måte – slik de gjorde i 
forkant av OL på Lillehammer. Det må også 
utdannes ny kompetanse som næringslivet  
etterspør. Vi jobber aktivt for å synliggjøre 
disse utfordringene overfor myndighetene.

ARVID
JENSEN
Styreleder, 
Petro Arctic

For å nå opp i konkurransen innen petro-
leumsbransjen må næringslivet bestemme 
seg for å satse og tilnærme seg kundene på 
en direkte og profesjonell måte. Bedriftene 
må selv gjøre jobben og ikke forvente at det 
offentlige kan bidra i særlig grad, det blir fort 
en sovepute. Rana Næringsforening, med sine 
350 medlemsbedrifter, vil legge til rette for 
arenaer hvor bedriftene kan få møte kundenes 
innkjøpspersonell direkte.

STIG 
FRAMMARSVIK
Styreleder, 
Rana Næringsforening

Den største utfordringen er å utdanne, rekrut-
tere og beholde kompetent arbeidskraft, som 
primært er bosatt i landsdelen. Landsdelen 
trenger folk med maritim arktisk kompetanse, 
kunnskap om operasjoner i kaldt klima samt 
sikkerhet og miljø. Høgskolen i Tromsø har 
nå lagt om flere studier og tilrettelegger forsk-
ningen slik at den har en nordområdeprofil.

ULF 
CHRISTENSEN
Rektor, 
Høgskolen i Tromsø
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I nordområdene står vi nå overfor det 
som kan bli Norges fjerde industriløft.

Adm.dir. Finn Bergesen jr, NHO


