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Om Prop. 80 S - "Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status 

for olje- og gassvirksomheten" 
 

Positivt med økende aktivitetsnivå på norsk sokkel 

Norsk Industri konstaterer at oljeprisfallet ga sterk nedgang i oljeinvesteringene 

i noen år, men at det i fjor ble fattet investeringsbeslutning og sendt inn plan for 

utbygging og drift for ti felt. Disse lønnsomme utbyggingsprosjektene har en 

samlet investering på over 120 milliarder kroner. Det er forventet investerings-

beslutning på ti flere nye utbyggingsprosjekter også i 2018 og 2019. De tre 

største prosjektene som har planlagt investeringsbeslutning i 2018 har alene et 

samlet investeringsanslag på om lag 70 milliarder kroner. Norsk leverandør-

industri har i perioden økt sin markedsandel. Dette er muliggjort gjennom 

oljeselskapenes tidligere og bedre involvering av leverandørindustrien som har 

gitt bedre konsepter med lavere pris og risiko.  

 

Norsk Industri er glade for at de siste årene har gitt kraftig reduksjon av 

selskapsspesifikke krav, og betraktelig mer bruk av standardkontrakter, 

NORSOK-standarder og mere bruk av standardiserte løsninger og mindre 

"skreddersøm". Bransjestandarder, mindre kontraktsadministrasjon og 

forutsigbar risiko er viktig for leverandørindustrien. 

 

Industrien er omstillingsdyktig 

Petroleumsnæringen har stått for noen av de største industribragdene i Norge de 

siste 50 årene. Den er viktig for innovasjon, er internasjonalt konkurransedyktig 

og har stor omstillingsevne. Næringen gir i tillegg store, positive ringvirkninger 

for andre næringer gjennom overføring av industrikompetanse og -kultur, av 

teknologi og gjennom ulik knoppskyting. Mange norske leverandørbedrifter 

leverer også produkter og tjenester til andre næringer. Spesielt en oppdretts-

næring som trenger teknologiutvikling og offshore vindaktører som er blitt mer 

konkurransedyktig overfor andre energiaktører, tiltrekker seg mange aktører fra 

norsk leverandørindustri til olje- og gassnæringen. Det å ha flere bein å stå på er 

særlig viktig for leverandørindustrien i perioder når leveransene til olje- og 

gassnæringen svinger. 

 

Norsk sokkel som teknologi-laboratorium  

Utviklingen for norskbaserte oljeteknologibedrifter og andre leverandører er nært 

knyttet til utsiktene for lønnsom aktivitet på norsk sokkel. Norsk sokkel har vært 

et teknologisk laboratorium som har lagt grunnlaget for utviklingen av en 

høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig industri. Det er viktig at 

dette fortsetter for at norske leverandører skal være konkurransedyktige også 

fremover.  
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Gjennom forskning, utvikling og demonstrasjon av ny teknologi har det siden 

starten av petroleumsvirksomheten blitt arbeidet for å finne gode løsninger på 

hvordan man kan oppnå god ressursforvaltning gjennom effektiv leting, 

utbygging og drift. Teknologiutviklingen har vært viktig for både å oppnå høyest 

mulig verdiskaping fra ressursene på norsk sokkel og ivareta hensynene til 

helse, miljø og sikkerhet. Et tett samarbeid mellom oljeselskap, leverandør-

bedrifter og forskningsinstitusjoner har vært en forutsetning for å lykkes i 

utviklingen av ny teknologi og nye løsninger. Den bevisste satsingen på 

forskning også fra myndighetssiden har lagt grunnlaget for næringsutvikling og 

sysselsetting i Norge. Den norske petroleumsnæringen er i dag på mange 

områder verdensledende, og utvikler stadig ny og bedre teknologi som gjør 

næringen i stand til å takle både store og komplekse utfordringer, og få fram 

avanserte, mer effektive og kostnadsbesparende løsninger. Dette gir 

konkurransefortrinn som næringen utnytter både i hjemmemarkedet og 

internasjonalt. Satsingen på programmer som DEMO 2000 har høy utløsende 

effekt og er derfor svært viktig for fortsatt sterk teknologiutvikling.  

 

Virkemidler 

Satsingen på FoU-programmer som DEMO 2000 har høy utløsende effekt og er 

derfor svært viktig for fortsatt sterk teknologiutvikling. Satsingen på Norwegian 

Energy Partners (Norwep) er viktig. Norwep er eksportråd for leverandørindustri 

innen både fornybar og ikke-fornybar energi. Vi ser åpenbare synergier mellom 

disse markedene, ved at leverandørindustrien tar erfaring fra et marked over i 

andre.  

 

KonKrafts rolle 

Mange titalls tillitsvalgte står bak KonKrafts rapport «Konkurransekraft – norsk 

sokkel i endring», som peker på at hvis næringen skal nå målene om ytterligere 

økt konkurransekraft må forbedringsarbeidet i enkeltselskapene fortsette 

samtidig som det også skapes effektivitet og produktivitet i verdikjedene i 

næringen. Avgjørende for å få til dette er mer effektiv samhandling mellom 

oljeselskaper og deres leverandører og underleverandører, samt et forsterket 

standardiserings- og forenklingsarbeid i næringen. Digitalisering og nye 

samhandlingsformer er viktig for å få til dette. De fleste forslagene til utvalget 

angår forholdet internt i næringen. Vi vil komme tilbake til myndighetene om 

gjennomgangen tilsier at myndighetene bør justere sin rolle.  

 

Johan Castberg-feltet 

Norsk Industri støtter at PUD godkjennes. Vi verdsetter at norsk andel er høy og 

at norske leverandørbedrifter har vunnet mange av kontraktene.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Industri 

 

Knut E. Sunde (sign) 

Direktør 

 

 


