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GCE-status og crossover-tankegang gjev vidare horisont
Florø 29.10.2015.2015 
Trond Strømgren, Subsea Innovator NCE Subsea – trond.stromgren@ncesubsea.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Norsk subseaindustri er verdensledende - over 50% av all subsea aktivitet ww. NCE Subsea = fasiliterer. Fem tilsette på Ågotnes v/ Bergen + Trond 50% avd. ktr. i Florø. Driver ikke næringsvirksomhet - legger til rette for næringslivet øke verdiskaping.  Fortelle om NCES / GCES - muligheter for fremtida – effekt av crossover mellom ulike næringer. 
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GCE SUBSEA

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kvalifisert for GCE - start 1. jan 2016 - statlig støtte 10 år fram i tid + kontingent medl.bedrifter. Snakke om sant og ikke sant i verden. Sannhet 1: Det eneste sikre = ting er i endring. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Også oljepris. Siste 40 år. Opp og ned. Utfordringer har blitt løst. Energibehov øker. Behov for olje og gass i framtida.      Andre endringer: 

https://www.google.no/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=eg_use_pcap_kg_oe&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&ifdim=region&tdim=true&hl=no&dl=no&ind=false
https://www.google.no/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=eg_use_pcap_kg_oe&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&ifdim=region&tdim=true&hl=no&dl=no&ind=false


Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ikonbilde - skogens konge – lykke å se. Lykke nå? Undervannsturbin før plassering i tidevannsstrøm i S&Fj. - subsea, elektro, hydrodynamikk, martime konstruksjoner – crossover i praksis - framtidsretta.  Vestlandet - beste forutsetninger – innta ledende posisjon. 



Photo: Atlantis

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ikonbilde - skogens konge – lykke å se. Lykke nå? Undervannsturbin før plassering i tidevannsstrøm i S&Fj. - subsea, elektro, hydrodynamikk, martime konstruksjoner – crossover i praksis - framtidsretta.  Vestlandet - beste forutsetninger – innta ledende posisjon. 
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Photo: FMC Technologies

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Under vatn = subsea. Havet 71 % av jordas overflate - ca. 1500 x volum av mulige produktive område på land (10 meter). Enorme muligheter for aktiviteter i havrommet – vi må være oppdaterte på mulighetsbildet.
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SUBSEA WORLD

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Subseaaktivitet ww - firma etablert i Norge er med på over 50% av dette. Størrelse = reserver. Muligheter for GCE Subsea.Nordsjøen: Flest subseabrønner i verda + høyest snittalder.



Maritim Forening Sogn og Fjordane

Driftsutgifter i den nordlige delen av Nordsjøen de neste ti år

8

32 

39 

25 

8 

247 
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Vedlikeholds-tjenester
Operasjonelle tjenester
Subsea-utstyr og vedlikehold
Transport og logistikk

Subseatjenester; 25 

Inspeksjon og 
vedlikehold; 21 

Støtte- og 
servicetjenester; 11 

Metall, rør og ventiler; 
9 

ISS; 9 

Leasing av fasiliteter; 
11 

Profesjonelle tjenester; 7 

Leie av supplyfartøy; 4 

Automatikk og elektro-
vedlikehold; 3 

Helikopterleie; 3 
Kjøp av seismiske data; 3 

Spesialkjemikalier; 1 
Leie av boretjenester; 1 

Base- og logistikktjenester; 2 

Operasjonsfasiliteter; 1 
Konstruksjonstjenester; 1 

Annet; 3 

Totale driftsutgifter i den nordlige 
Nordsjøen 2014-2023 (mrd. NOK)

Kjøpte driftsutgifter i den nordlige 
Nordsjøen 2014-2023 (mrd. NOK) 

Sum: 362 
mrd. NOK Sum: 114 

mrd. NOK

Kilde: Rystad Energy UCube, 28.10.2013

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dvs. mye arbeid i åra som kommer – kontinuerlig behov for service og vedlikehold – ikke så avhengig av oljepris. Insp. og vedl.hald blir meir subseateknologi? 

https://www.google.no/publicdata/directory
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Behov for subsea vedlikehald i Florø og Norge framover. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sannhet 2. Sannheter er sjelden evigvarende: 1958 – NGU. Hvor feil er det mulig å ta? Statlig organ. 11 år etter = Phillips fant olje – EKOFISK, eitt av dei desidert største felta i Norge. Utvikling framover 5-10 år? Svaret om 5-10 år.



«Nord-Søens Fedme er næst dens Salthed en 
mærkværdig Egenskab --- End videre er det venteligt, 
at i Havet ligesom paa Jorden, udgyde sig her og 
der nogle rindende Olie-Bekke eller Strømme av 
Petroleo, Naptha, Svovel, Steen-Kul-Fedme og andre 
bitumineuse og Olieagtige Safter.»

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sannhet 3: Noen sannheter er for gode til å være sanne!  Biskop Erik Pontoppidan d.y.s Norgesbeskrivelse (1752–53). En ekte sannhet – DETTE ER JO SANT!!!!! Påstand: «Norsk næringsliv kommer til å bli verdensledende på havromsteknologi og aktiviteter knytta til havrommet. Sogn og Fjordane blir en særlig viktig aktør med strategisk plassert kyststripe, tilgengelig areal og rik tilgang på ulike former for energi.» Vente 20 eller 250 år?



Subsea Factory
- Statoil

Environmental Monitoring
- Statoil IMR

Subsea Mining
- UiB

Seafood
- Global Maritime

Offshore 
Renewable
- Statoil

Tidal Power
- Atlantis

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mulighetsbildet i havrommet – tenke crossover - anvende kjent teknologi på nye fagfelt. Marin – martim – subsea/petroluem/offfshore etc. Kysten av Sogn og Fjordane, ideell plassering, kompetanse i fylket + Vestlandet – store mulegheiter.Mining – knapphetsgode – økende betydning. Mob.tlf. 2010 – 252 tonn sølv + 24.000 tonn kobber= ref nyhetsinnslag tirsdag – mineral øyer Kina – Japan – Taiwan, amerikanske krigsskip. Noreg = Lokeryggen - 1000 MRD NOK i mineraler?
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Klyngeutvikling

Klynge- til klynge-
samarbeid

Kunnskaps-
samarbeid

Innovasjons-
samarbeid

Innovasjon, 
vekst og 

næringsutvikling

Organisering GCE Subsea

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Innovasjon, vekst og næringsutvikling er målet, samarbeid er middelet. I sterkere grad internasjonalt + innovasjon – kunnskap – klynge til klynge (crossover).
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Styrke innovasjon

Søk inntil 
100.000/250.000 til:
• Teknologiutviklingsprosjekter 
• Tiltak for å fremme produkt-

og/eller leveransesamarbeid 
• Tiltak for å internasjonalisere små 

og mellomstore bedrifter (SMB) 
• Utviklingsprosjekter i samarbeid 

med internasjonale partnere 
• Kompetansehevende prosjekter

Bruk pengene til:
• Avdekke interesse eller potensial 
• Kartlegge eller analysere behov 
• Etablere prosjektbeskrivelse 

inkludert å skrive søknad til 
hovedprosjekt, for eksempel FoU-
prosjekter 

• Identifisere prosjekteier og 
deltakere 

• Fasilitere og rigge opp prosjekter

Utover økonomisk støtte kan vi bidra faglig. Dette kan være bistand og støtte 
som:
• Identifisere partnere eller interessenter 
• Utarbeide prosjektplan for hovedprosjekt 
• Identifisere kilder for ekstern finansiering 
• Kopling mot virkemiddelapparatet 
• Assistere med å skrive søknad om prosjektmidler fra virkemiddelapparatet

Max 100.000,- for 
interne produkt-/ 
tjenesteutviklings-

prosjekter

Max 250.000,- for 
prosjekter som kobler 

bedrift og FoU

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Har DU en god undervannside. Søk om midler til å utvikle, kartlegge konsept, jurdisk avklaring, markedsanalyse etc. Lavterskel, søk året rundt.



15

I samarbeid med

Videreutvikle forretningspotensial

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Din bedrift – utvikle forr.potensialet - støtte til utvikling av teneste eller produkt - ulike program, treffer rette aktører, mulige kunder, avklare markedspotensiale, bistand fra høyt kvalifiserte ressurser etc.
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Next Step - resultat

UTC konferanse - kommunikasjon
Merkevarestrategi
Nettsider og salgsmateriell
Presentasjon for 13 
ansatte i Aker Solutions
Dobling av omsetning?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Strukturplast – velukka deltaking 2014. SafeClean no – spanade og lærerikt, ser fram til resten av progammet. 
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Bedre markedsorientering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ditt firma - internasjonal satsing – delegasjonsreiser, f.eks. Brasil, Australia, Mexico, Skottland etc. - ferdig dekka bord – bedriftsbesøk - treffer mulige kunder - effektiv tilgang til nettverk. Subsea Index – produkt og tenester - gratis å legge ut - gratis å bruke. EN + portugisisk
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Vinne kampen om kompetansen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sikre utdanningsløp - etter og videreutdanning - kurs. F.eks. HiB - subseastudiet i Bergen og Florø. Prosjekt koble petro + marint næringsliv i S&Fj mot høgare utdanningsinstitusjonar, fruktbar samhandling – støtte Innovasjon Norge



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nasjonalt fokus – omtale regjeringas maritime strategi – stolte av. Søkt om 1,3 mill NOK til ny fase – hovedsakelig samarbeid MFSF + HiB - nye fagtilbud retta mot havrommet - EVU + høgskolefag. Ev. marin kopling via Fram Flora. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi inkl. 2 kollega MFSF - bra team – målretta og handlingsorientert. Sammen med gode samarbeidspartnere – klargjøre petro/maritimt/marint næringsliv i S&Fj til å bli ledende på aktivitet i havrommet – tillegg til noverande aktivitet – øke verdiskapinga. Svar 15. nov – JA  - midlar brukes 2016-2017 - start man 4. jan 2016.  
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