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RAMMEBETINGELSER
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LEVERANDØRENs rammebetingelser

• Prisen på fisk 

• Kvotestørrelse 

• Fiskernes finansieringsmuligheter 

• Infrastruktur på land 

• Valutakurs og rente 

• Skreiens vandringsmønster 

• Pris på bunkersolje 

• Salgsinnsats i forhold til markedsstørrelse 
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Hva kan læres fra andre bransjer?

• Skipsutstyr har ca 7 – 9 % av verdensmarkedet 
og  har utviklet seg fra shipping og skipsverft.

• Internasjonale samarbeidspartnere og nettverk.

• Kompetanseutvikling og intern organisering bør 
kunne overføres til havbruksleverandørene.

• Skipsutstyrsleverandørene er organisert innenfor 
TBL Maritim, og bør være en interessant 
tilknytning for havbruksleverandørene.
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Norsk høyteknologi / nyskapning

20% stål – 80% teknologi
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Vår Marinnovative tradisjon?

Første lukkede livåt ”Brude-egg”

Fritt fall livbåt

Første tungløfteskip – Belships

Første moderne fryseskip

Første spesial bilfrakter Pure Car Carrier (PCC)

Taimyr prosjektet – første computer assisterte skipet 
(1969)

LNG-tanker kuledisign fra Kværner-Moss

Petrojarl I – Flytende produksjonsskip
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ss Lindesnæs  - det første tankskip

Gustav Conrad Hansen bygget om Lindesnæs på Fagerheim Verft 
ved Tønsberg i 1877  for transport av olje fra Amerika til Frankrike
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Aker Langsten ”SVALBARD”
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Den norske maritime klyngeDen norske maritime klynge

• Verdensledende/Internasjonalt orientert

• Kompetansebasert

• "Komplett"

• Lange tradisjoner

• Endringsorientert

• Finnes i hele Norge ("distriktsorientert")

• Betjener viktige verdiskapingsområder for 
Norge

• Nettverk, anseelse og tilgang på kapital
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Omstilling i norsk verftsindustri

• Betydelig omstilling på kort tid.

• Tilpassing til internasjonalt kostnadsnivå.

• Skrogbygging i Norge er (delvis) historie.

• Reduksjon av faste kostnader.

• Redusert grunnbemanning.

• Kostnadsstrukturen mer robust for svingninger i 
aktivitetsnivået.

• Overgang fra ”verksted-drift” til ”contracting”.

• Hovedfokus: produkt/teknologi, salg, logistikk og 
prosjektgjennomføring.
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Norsk kostnadsnivå en utfordring

Kilde: First Securities
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Ny design:  ULSTEIN AX104



14

ULSTEIN AX104 SAHS ANCHOR RETRIEVAL
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Drivkrefter for maritim utvikling

• Rederier

- private 

- offentlige

• Maritim industri

–Verft

–Tekniske konsulenter

–Utstyrsleverandører

• Kunnskapsmiljøer

• Rammebetingelser, inkl. virkemidler
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Takk for oppmerksomheten!

Ha en fortsatt god konferanse!


