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Fokus på verdikjede og internasjonalisering
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World class technology

Boresystemer

Laste-, losse- og

forankringssystemer

Bølgekompensering

Komplette plattformløsninger

Drilling solutions
Active heave 

compensated cranes

Complete platforms
Offshore loading and 

off-loading systems, and 

mooring and anchoring systems



Konkurransekraft og vekst
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Klyngesamarbeid



Har klyngesamarbeidet virket for 

NODE bedriftene?



Noen fakta
• Boreutstyrsleverandørene lokalisert på Sørlandet: 2 

amerikanske børsnoterte + 1 norsk  børsnotert : mer enn 80% 

av verdensmarkedet

• MacGregor finsk børsnotert verdensledende selskap på 

løfteutstyr

• Verdikjede av leverandørbedrifter

• Rekke bedrifter som leverer til lokomotivene men også til andre 

energiselskaper; Engineering, utstyr, drift og vedlikehold, 

software, testing etc

• Regionen med høyest eksportandel (Rystad Energy) 

• Skatter og avgifter betalt av NOV, Aker og Cameron finansierer 

14 000 årsverk i offentlig sektor og 9 000 årsverk hos norske 

underleverandører. (NHO) 



Indeksert verdiutvikling for NODE og andre deler av 

norsk industri 2004 til 2012. 

Source: Menon (2014)

• Verdiskaping på 

9,32mrd 2012

• 23,5% vekst per år

• Øker produktiviteten 

på Agder med 8,1%

• Utgjør 9% av Agders 

BNP 

• Varer og tjenester 

for NOK 7,6mrd 2012

• Skatteinntekter på 

NOK 10,5mrd i 2012



Verdiskaping per arbeidstaker i  NODE 

sammenlignet med andre deler av norsk næringsliv 

Source: Menon (2014)

Arena GCE



Verdiskaping på kommuner på Sørlandet

Source: Menon (2014)



Geografisk spredning av norske NODEs innkjøp

Source: Menon (2014)



Type norske leveranser

Source: Menon (2014)



Arbeidsplasser skapt direkte eller indirekte av 

NODE klyngen. 

Source: Menon (2014)



Global klynge - Ringvirkninger sysselsetting  

Source: Menon (2014)



Holder vi posisjonen også framover?

Ja ….men ikke uten støtte og fokus på :

 Utdannelse og tilgang på kvalifisert personell

 Kontinuerlig etter- og videreutdanning

 Sterke forskningsmiljøer regional/nasjonalt med internasjonale 

samarbeidsavtaler

 Støtte fra regionen og sentrale myndigheter (infrastruktur, GCE, FOUI 

funding etc)

 Evne og vilje til å tilpasse vår teknologi til nye rammevilkår og nye 

nisjer/markeder



Utviklingen av boreteknologien

15

Manual

?

Mechanization

Remote control

Neste utfordring

•Tøffere klima og mer utilgjengelige resurser

• Sårbare omgivelser

• Mer komplekse brønner med lavere marginer 



Utfordringene

• Kostnadsnivået (før USD 20 - nå USD 100)

• Økte krav til sikkerhet , bærekraft og miljø 

• Standardisering og forenkling

• Økt FOU

• Oljeselskapene: Nye løsninger må være testet

• Økte krav til pilotlaboratorier for å verifisere stabilitet og 

sikkerhet å nye løsninger  



Innovasjonsplattform

Fysisk 

infrastruktur

Felles 

ressurser
Systemer

Lokaler, teknisk utstyr, 

databaser, IT-nettverk. 

Modeller, metoder, 

kvalitetssikringssystemer. 
Spesialister, FoU kapasitet,  

inkubator, ressurser for 

inkubasjon og 

kommersialisering. 

• Vi har bygget sten på sten sammen med UiA

•UiA sterk vekst på tekniske fag

•“Nød lærer naken kvinne å spinne”

•Nå er vi klare for neste trinn….

Relasjonsbase



Senter for forskningsdrevet Innovasjon

(SFI) - Mekatronikk 
En milepæl for NODE i samarbeid med UiA

• Mandag, 16.12.13 – Første utkast

• Mandag, 20.01.14 – Enedlig utkast

• Onsdag, 05.02.14 – Innsendelse

• Onsdag, 12.02.14 13:00 – Leveringsfrist

Høringsrunder

Siste finpuss



SFI - Mekatronikk

Fagmljøer:

• NTNU, Teknova, IRIS, Ålesund University College, Rheinisch-

Westfälische Technische Hochschule (RWTH, Germany), Aalborg 

University (AAU Denmark)

Industripartnere; 

• Aker MH AS (AK), Cameron Sense AS (CAM), National Oilwell Varco 

AS (NOV), Skeie Technology AS (SK), Lundin Norway AS (LUN), ABB 

AS (ABB), Devoteam AS (DEV), Lockless AS (LOC), Stepchange (ST), 

Applica AS (APP), NCE NODE (NCEN), NCE Maritime (NCEM). 



Foreslått plassering:

Excisting business park

Future Test- LAB

UiA today

SørlandsLAB – Nytt nasjonal pilottestlab?



Bedriftene er med: 

Foreløbig tilsagn om kjøp av 

tjenester for over 50 MNOK 

over 5 år

Kartlagt lab faciliteter

UiA/EYDE

SørlandsLAB – Nytt nasjonal pilottestlab?



Bærekraftige leveranser

UiA i samarbeid med NODE klyngen 

Omdømme styring

• Underlag for 

markedskommunikasjon 

for bruk internt og 

eksternt

• Analyse som bidrar til at 

produktene og 

tjenestene 

differensieres.

• I forkant av utviklingen 

mht rapportering på 

«social responsibility» 

standarer

Kompetanse program

• 10 poengs kurs høst  2013, 

MSc bærekraftige 

konstruksjoner

• Web-basert opplæring i 

miljø kompetanse for NODE 

nettverket

• Utvikle MSc kurs for 

bærekraftig teknologi

• Etablere PostDoc stilling

Analysemodell for 

miljø påvirkninger

• Miljøberegning av 

produkter og tjenester 

• Inkludere miljøpåvirkning 

og – aspekter.

• Angi områder for 

utvikling og beregne 

livsløpskostnad for 

foreslåtte endringer

• Industri standarder



Nye krav til EVU

Nye krav til sertifisering

Forskning- og 

utviklingsprosjekter 

Nye produkter 

og tjenester

Konkurransekraft

FOU – Ny innsikt – nye krav til fag og 

universitetsutdannelse

Nye krav til kompetanse 

Universitet/høyskoler

Fagskoler



NODE - Fra NCE til GCE i 2014?



Vertskapsfunksjoner –

Markedsføring region

• Næringslivsdagene Arendalsuka

– 13 og 14.8

– Samarbeid NODE/EYDE/Maritimt Forum

– Støtte UD – Statsråd Brende

– Klynge invitasjoner

• ONS 2014

– NODE/Sørlandsbåten

• Mekatronikk konferansen – høst 2014


