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R ett før valget fikk jeg besøk av 
en journalist Anne Francoise 
fra franske Le Monde. I hverda-
gens slalåm mellom budsjettar-

beid, Teams-møter, kjøring og henting 
av barn på håndball og kulturskolen, kan 
det være vanskelig å heve blikket. Men 
interessen fra stormagasinet fra Paris er 
en påminnelse for meg om at det som 
skjer i nettopp vår region, er en del av det 
store bildet – i historien og i verden.

Oljeeventyret
For det er så lett å se bakover når vi be-
finner oss i Rogaland. Det er 50 år siden 
starten på det eventyrlige Ekofisk-feltet 
og oljeeventyret – som fullstendig endret 
det Norge vi kjente fra før.

Det er ulike grunner til at vi ble best i 
verden til å gripe olje-mulighetene – til 
det beste for alle. Tillit, lav sosial ulikhet 
og en aktiv næringspolitikk er viktige 
ingredienser, som vi nå må bruke igjen.

Ved et nytt veiskille
Men det er slett ikke vanskelig å se 
framover fra Rogaland heller. På samme 
måte som for 50 år siden, står vi ved et 
nytt veikryss. En ny energipolitikk skal 
utformes og nye kapitler av industris-
tri-historien skal skrives. Akkurat nå 
er Energimeldingen under arbeid. Det 
legges avgjørende føringer for hvordan vi 

skal gå fra olje til fornybart – og fra grått 
til grønt.

Jeg tenker iblant på munnhellet om at 
avisene er historiens kladdebok. Det siste 
året har vært så dominert av korona, at 
vi har glemt å glede oss over alle de store 
og små grønne satsingene som pågår. For 
nyskapende, visjonære og grønne selskap 
har poppet opp nærmest i det skjulte. 
Og det er definitivt langt mer enn bare 
energi-bedrifter. 

Det er noen utfordringer framover, 
men først og fremst har vi enorme mulig-
heter. Rogaland er selve kompetanse- 
motoren i Norge. Både i de gamle og de 
nye næringene. For de henger sammen.

Jeg tror Rogaland vil få en helt sentral 
rolle også i historien om det nye Norge.

Nå handler det om  
grønn jobbskaping
Absolutt alt vi gjør i NHO, handler i bunn og grunn om å 
legge best mulig til rette for å skape 250 000 nye, private 
arbeidsplasser innen 2030. Rogaland sitter med nøklene.

I DENNE UTGAVEN

07
Bærekraftig skipsbygging
Westcon Yards har posisjonert seg til å 
gjøre det grønne skiftet til virkelighet 
gjennom nybygg og ombygging av fartøy. 

09
Wifi, bredbånd og sikkerhetsløsning
Rask, stabil og sikker internettopplevelse 
med Altibox sin nye bedriftspakke.

16
Tilrettelegger areal og infrastruktur
Rogaland - det naturgitte fylket for  
etablering av kraftintensiv industri.

Tone Grindland
Regiondirektør,
NHO Rogaland
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Rogaland er selve 
kompetanse-motoren i 
Norge. Både i de gamle 
og de nye næringene.  
For de henger 
sammen.
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– Det koker i Stavanger 
for tiden, sier Anne Woie, 
næringssjef i Stavanger  
kommune. Stavanger 
har lenge jobbet med 
omstilling for et bredere 
næringsgrunnlag, og nå 
ser næringssjefen 
resultatene. 

B
ehovet for omstilling 
ble aktualisert under 
oljekrisen i 2014/15, og 
mulighetsrommet for 
omstilling har bedriftene 
i Stavanger grepet med 
begge hender.

– På tross av pandemien har bedriftene 
klart seg godt, og vi har «all-time high» på 
etableringen av nye virksomheter. I vår 
region finnes det veldig mange spennende 
muligheter både for bedrifter, start-ups og 
andre gode ideer, sier Woie.  

– Hvis man ønsker å bidra til å utvikle 
et framtidsrettet næringsliv som tar 
ansvar for det grønne skiftet, er Stavanger 
plassen, sier næringssjefen.

Fra oljehovedstad til energihovedstad
Stavanger er oljehovedstaden som har 
utviklet seg til å bli energihovedstad. 
Dette skjer i takt med de store internasjon-
ale driverne, med fornybar energi som en 
viktig og framtidsrettet satsing. Stavan-
gers styrke er den unike kompetansen fra 
50 år med problemløsning mot oljeindus-
trien.

– Dette er en nøkkelfaktor for den 
grønne omstillingen og energiskiftet vi 
skal igjennom. Lykkes Stavanger i den 
grønne omstillingen, lykkes Norge, mener 
Woie.

Bredere næringsgrunnlag
Siden 2015 har det utviklet seg et miljø 
og et solid økosystem for gründere. Både 
med store arbeidsfellesskap, gründerpro-
grammer og venturekapitalkapital.

– Mange har benyttet anledningen til 
å ta ut gründerdrømmen, og klyngene 
som har etablert seg har også vært svært 
viktige for utviklingen av nye bedrifter og 
gründermiljøet, sier Woie.

– Byen er en liten metropol i verdens-
sammenheng, men en stor norsk by med 
et internasjonalt miljø. Vi er store nok til 
at mange nye ideer kan vokse frem i 
denne smeltedigelen, men små nok til at 
folk lett kommer i kontakt med hverandre. 
Sterke og løse nettverk er en enorm styrke 
når det kommer til innovasjon, mener 
Woie.

Stavanger er oljehovedstaden som har utviklet seg til å bli energihovedstad. 
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Tekst Ingrid Cammermeyer

Stavanger er Norges 
spydspiss mot det 
grønne skiftet

Easee ble opprettet av tre 
gründere i januar 2018, med 
en visjon om å forme  
fremtidens strømnett. 
Easee har siden oppstart 
for tre år siden installert  
150 000 elbilladere, og pro-
dusert 250 000. De leverer 
ladere til 14 land, og regner 
seg som størst i Europa.

Martin Langeland
CMO 
Easee
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Jon Stangeland
Administrerende  direktør 
Norsea
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Det er utrolig spennende det 
som skjer i Rogaland akkurat 
nå. Utrolig mange dyktige og 
ambisiøse folk tør å satse på 
svært avansert teknologi, i 
flere industrier. Det grønne 
skiftet skjer nå, og det skjer 
i Rogaland med selskaper 
som Easee i spissen. Vi skal 
sette Stavanger og Rogaland 
på kartet for smart industri, 
og vise vei mot et 
bærekraftig samfunn.

Stavanger-regionen har i alle 
år vært en strategisk god 
lokasjon for NorSea som 
oljeservicebedrift. Her har vi 
nærhet til beslutnings- 
takerne hos våre viktigste 
kunder, vi har god tilgang på 
kompetanse som trengs for 
å drive logistikk, basedrift, 
infrastruktur og støtte- 
tjenester til offshore- 
aktiviteter. I vår omstilling 
og satsning på fornybare 
segmenter, som blant annet 
offshore vind og karbon-
fangst, ser vi at tilgang til 
relevant erfaring og mulighet 
til å bygge på olje- og 
gasserfaringene er viktige. 
Stavanger, som en viktig 
energiregion, er også tydelig 
på sine ambisjoner og sin 
tilrettelegging for fornybar- 
næringen. Vi i NorSea og 
våre eiere vurderer dette 
som avgjørende for vår 
videre satsning og  
oppbygging av prosjekt- 
og hovedkontorfunksjon 
for fornybar satsning i 
Stavanger.

NÆRINGSLIVET OM STAVANGER-REGIONEN

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Stavanger kommune

Anne Woie
Næringssjef i  
Stavanger  
kommune
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Med sin særegne geografi, 
unike tilgang på grønn 
kraft og tung kompetanse 
fra industri og maritime 
næringer, ligger  
Haugalandet an til å bli 
et nasjonalt tyngdepunkt 
innenfor hav og energi- 
utvikling.

H
augalandet er en 
halvøy mellom  
Boknafjorden i 
Rogaland fylke i sør 
og Bømlafjorden 
i nord. Regionen 
består av ti kom-

muner og har cirka 118 000 innbyggere. 
Regionens naturressurser og ideelle 
plassering for kontakt med kontinentet 
har gjort Karmsundet til Norges mest 
trafikkerte skipsled helt siden vikingtiden. 

Karmsund Havn er i dag blant landets 
største godshavner med over én million 
tonn gods og over 35 000 containere over 
Haugesund Cargo Terminals, Husøy.   
I tillegg til dette kommer private  
terminaler, som i sum gjør at det går 
over ti millioner tonn med last over hele 
Karmsund Havns sjøområde.

Haugalandet har en svært sentral plas-
sering på Vestlandet, midt mellom Bergen 
og Stavanger. Når Rogfast og Hordfast står 
ferdig om cirka ti år, fremstår Haugalan-
det som et strategisk knutepunkt som 
binder sammen en av landets største 
og viktigste arbeidsmarkedsregioner 
med over en million mennesker mellom 
Bergen og Stavanger.

Nasjonal havvind-posisjon
Med Equinors prosessanlegg på Kårstø, 
Hydros smelteverk på Karmøy, Eramet 
i Sauda og verftet til Aibel i Haugesund, 
er industri- og prosess-kompetansen på 
Haugalandet svært høy. Regionen har 
også lange maritime tradisjoner, og med 
oljeeventyret vokste det frem et verdens- 
ledende subsea-miljø på Haugalandet.

Regionen har lenge hatt en visjon om 
å posisjonere regionen som et internas-
jonalt tyngdepunkt innen havvind. Med 
Utsira Nord rett utenfor stuedøren, unike 
baseområder, gode havnefasiliteter, 
bred erfaring og høy kompetanse innen 
komplekse maritime operasjoner, har 
regionen unike forutsetninger for å danne 
grunnlaget for en helt ny industrisatsing 
på Haugalandet og i Sunnhordaland.

– Havområdet Utsira Nord ble i fjor 
sommer åpnet for industrialisering av 
flytende havvind. En slik industrisatsing 
i umiddelbar nærhet vil gi oss flere bein 
å stå på i det grønne skiftet, bidra til å 
opprettholde aktiviteten i økonomien og 
gi mange grønne arbeidsplasser. Prog-
nosene tilsier at i prosjektperioden for 
Utsira Nord, vil det sysselsettes 12 000 
personer, hvorav 6 500 på Haugalandet 
og i Sunnhordland, sier administrerende 
direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod 
Karlsen.

Marine Energy Test Centre
Havdybden i området Utsira Nord er 
på 220 til 280 meter, og vindforholdene 
er svært gode. Utsira Nord ble derfor 
det første stedet NVE har funnet egnet for 
flytende havvind i Norge.

Marine Energy Test Centre  på Karmøy 
(METCentre) er et verdensledende 
testfasilitet som tilbyr konsesjoner, 
infrastruktur og tjenester i forbindelse 
med utvikling og testing av nye teknol-
ogiske havvindløsninger, og vil spille en 
stor rolle i forbindelse med utviklingen av 

havvind-satsingen. En rekke interna- 
sjonale teknologiaktører innen havvind 
står nå i kø for teste ut ny teknologi i dette 
området, slik blant andre Google- 
selskapet Makani gjorde i fjor sommer. 
Her fikk det lokale leverandørmiljøet 
svært gode tilbakemeldinger for hvordan 
de løste oppgavene sammen med den 
amerikanske oppdragsgiveren.

Norges største regulerte næringspark
En annen av de fremste lokasjonene for 
grønn industri i Norge, er Haugaland 
Næringspark i Tysvær, Norges største 
ferdigregulerte næringsområde. 

Med sine 5 000 dekar er næringsparken 
klar for ny areal- og energikrevende 
industri, med fokus på de nye grønne 
næringene. Med tilgang på grønn kraft, 
er parken ideell for etablering av bla. 
datasentre, hydrogenproduksjon og 
annen grønn industri. Panasonic, Hydro 
og Equinor planlegger nå å bygge en ny 
stor batterifabrikk i Norge, og over 100 
lokasjoner har levert inn tilbud. Hau-
galand Næringspark står nå igjen blant 
finalistene.

Eramet sitt smelteverk i Sauda har 
fått virkemidler fra Enova for å teste ut 
gassmotorer som skal omdanne CO2- 
gassen fra fabrikkpipene sine til strøm 
og varme. Utslippene tilsvarer det årlige 
energiforbruket til Drammen by (80 000 
husstander), og prosjektet vil gi stor effekt 
i betydelig bedre utnyttelse av energien 
– og ikke minst i redusert utslipp av 
klimagasser.

– Det skjer mange spennende ting på 
Haugalandet, og med vår infrastruktur, 
den unike energimiksen, industrikom-
petansen og de strategisk tilgjengelige 
arealene regionen innehar, fremstår 
Haugalandet som en av de best egnede 
lokasjonene for grønn industri i Norge, 
sier administrerende direktør i Haugaland 
Vekst, K. Tormod Karlsen.

Marine Energy Test Centre på Karmøy (METCentre) er et verdensledende testfascilitet som tilbyr  
konsesjoner, infrastruktur og tjenester i forbindelse med utvikling og testing av nye teknologiske  

havvind-løsninger. Ny havvindteknologier testes ut på Haugalandet her med TetraSpar Demonstrator fra 
Stiesdal ved siden av Unitech Zefyros (tidl. Hywind Demo).

F
O

T
O

: H
A

U
G

A
L

A
N

D
 N

Æ
R

IN
G

S
P

A
R

K

Tekst Haugaland Vekst

Haugalandet tar ledende  
posisjon innenfor hav og energi!

K. Tormod Karlsen 
Administrerende 
direktør i  
Haugaland Vekst
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Haugaland Vekst 
bidrar til økt 
samhandling, 
attraktivitet og 
verdiskaping ved 
å tilrettelegge for 
regionalt nærings- 
og utviklingsarbeid.

haugalandvekst.no

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Haugaland Vekst

Haugaland Næringspark i Tysvær er Norges største ferdigregulerte næringsområde.  
Med sine 5 000 dekar og god tilgang på grønn kraft er næringsparken spesielt tilrettelagt for 

ny areal- og energikrevende industri, med fokus på de nye grønne næringene.
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Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Saga Subsea

Siden 2011 har Saga Subsea bevist for sine kunder at de kan levere tjenester og utstyr 
til store internasjonale undervannskontraktører, rederier og riggeiere. Filosofien har hele 
tiden vært at kundene skal få en opplevelse av at leveransen er en investering heller enn 
en kostnad.

V i vet at ved hjelp av riktig 
utstyr og metoder kan flere 
undersjøiske oppgaver utføres 
til lavere kostnader, der vårt 

mål er at våre tjenester og produkter skal 
øke verdien på kontraktene til kundene 
våre, sier eier og daglig leder, Einar 
Tollaksvik.

Sammen med Tor Alme har han siden 
oppstart ledet bedriften på Killingøy, 
ytterst i Haugesund, levert tjenester over 
hele verden. Selskapet på rundt 30 an-
satte, har vært Gasellebedrift 3 år på rad 
(2017, 2018 og 2019), 2 av disse årene som 
Gasellevinner og blitt nominert til Rystad 
Energy-prisen i 2017. I 2015 ble også et 
kontor på Gran Canaria opprettet.

Tilpasningsdyktige
Saga Subsea tilbyr en rekke tjenester 
som blant annet mobilisering og teknisk 
støtte til offshore fartøyer, salg og utleie 
av undervannsutstyr samt Obs.  
ROV-tjenester, i tillegg til vedlikehold og 
reparasjon av undervannsutstyr. Da  
Covid 19 pandemien skapte logistikk- 
utfordringer for verft og rederier gjorde 
Saga Subsea noen grep som lettet  
situasjonen for mange av kundene.

Å være nyskapende, betyr 
at en noen ganger må gå 
noen skritt tilbake

– Ja, med stengte grenser og lite fly- 
tilbud, var det om å gjøre å tenke nytt 
og hive seg rundt, forteller Tollaksvik. 
Når kundene har utfordringer ønsker vi 
å se på løsninger, og løsningen her var å 
etablere en ny flychartring-tjeneste som 
kunne frakte crew og sørge for at de ma-
ritime bedriftene klarte å opprettholde 
verdikjedene sine.

Flyvningene har blant annet gått 
mellom Kanariøyene, Polen, Aberdeen 
og Kypros og tilbyr også frakt av utstyr i 
samme fly som mannskapet. Flytjenesten 

De fleste av våre ansatte 
har jobbet offshore og 
kjenner godt til  
forbedringspotensialene 
på utstyr, samt hvordan 
enkelte operasjoner og 
tjenester kan bli utført mer 
effektivt.

Subsea2Air driftes i samarbeid med Gayo 
Aviation og vil fortsette så lenge det er 
behov, bekrefter Tollaksvik.

Tilbake til røttene
Det grønne skiftet handler om en 
bevisstgjøring og krav fra kunder om å 
være karbonnøytrale. Det handler om å 
omstille seg og gjennomføre. Saga Subsea 
har mesteparten av inntekten sin fra olje 
og gass, men er under omstilling for å 
imøtekomme kravet om at Norge skal bli 
et lavslippsland innen 2050. På reisen 
fremover har de tatt et bevisst valg om å 
se tilbake på historien og kunnskapen.

– Dersom man ikke ser tilbake på 
røttene sine og historien, vil heller ikke 
fremtiden ta lærdom, forteller Tallaksvik.

– Det var ingen som lagde bedre og 
mer sjødyktige skip enn vikingene, og 
teknologien fra tusen år tilbake har vært 
utgangspunktet til verdensledende flåter 
den dag i dag. 

Selskapet har en kompetanse og 
erfaring som strekker seg fra havvind, 
olje og gass til gruvedrift på sjøbunn og 
arkeologi, samt alle ledd i undersjøiske 
kabelprosjekter, og er nå i en prosess for å 
synliggjøre bakgrunnen rundt sin tanke-
gang og filosofi.

– Vi jobber med en profil som skal 
minne oss på at vi til syvende og sist lever 
av naturen og de ressursene den gir oss, 
sier Tollaksvik.

Det grønne skiftet
Mye av utstyret Saga Subsea leverer og 
leier ut er designet av selskapet selv og er 
produsert i deres egne lokaler i Norge. Alt 
utstyr gjøres klar for maritime operasjoner 
i selskapets egne lokaler.

– De fleste av våre ansatte har jobbet 
offshore og kjenner godt til forbedrings-
potensialene på utstyr, samt hvordan 
enkelte operasjoner og tjenester kan bli 
utført mer effektivt. Et eksempel er et 
røntgenapparat vi tilbyr for å avsløre 
tilstanden til wire på offshorekraner. 
Tilstandsrapport etter inspeksjon kan 
bidra til sikrere operasjoner, at en wire 
kan beholdes lengre slik at rederiet 
potensielt kan spare utgifter opp mot 
5-20 millioner, og bidrar til lavere utslipp 
og redusert avfall fra skip.

Å bruke Saga  
Subsea sine  
tjenester skal 
for våre kunder 
oppleves som en 
investering, heller 
enn en kostnad.

sagasubsea.com

Tekst Cathrine Naglestad
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Einar Tollaksvik
Eier og daglig leder, 
Saga Subsea
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Saga Subsea tilbyr en rekke tjenester som blant annet mobilisering og teknisk støtte til offshore fartøyer, salg og utleie av undervannsutstyr samt Obs. ROV-tjenester, i tillegg til vedlikehold og reparasjon av 
undervannsutstyr.
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Sjøfartsdirektoratet har 
etablert et eget senter 
for grønne og smarte 
skip, der vår største 
ekspertise jobber med 
disse spørsmålene 
hver dag og skal være 
oppdatert på hva som 
rører seg i markedet.

Nåtidens teknologiutvikling 
innenfor utslippsfrie og 
automatiserte løsninger for 
sjøtrafikk, utfordrer dagens 
regelverk. For å ligge i  
forkant ønsker  
Sjøfartsdirektoratet og 
være en samarbeids- 
partner og en ressurs for 
næringen og andre  
myndighetsorganer både 
nasjonalt og internasjonalt.

S
jøfartdirektoratet er et 
forvaltningsorgan underlagt 
Nærings- og fiskeri- 
departementet og Klima- og 
miljødepartementet, og 
arbeider blant annet med å 
forvalte og utvikle norsk og 

internasjonalt regelverk. Lars Alvestad, 
fungerende sjøfartsdirektør i Sjøfarts-
direktoratet forteller om kompetansen 
de må inneha for å kunne se muligheter 
innen lav- og nullutslippsløsninger og 
andre teknologier som bidrar til en mer 
klima- og miljøvennlig skipsfart.

– Utgangspunktet for vår rolle er at det 
er en strategeringsplikt. Per i dag så er det 
ikke noe regelverk for autonome fartøy 
og det er naturlig, da det har ikke vært 
slike fartøy før. Alt har en begynnelse og 
vår rolle er å gjøre prosjektene sikkert nok 
uten å ha et regelverk i bunnen.

Norge har ambisjoner om å lede an i 

dette arbeidet internasjonalt, og har som 
mål å bli den første flaggstaten med et 
ubemannet skip i kommersiell drift.

Godkjenning av likeverdige løsninger
Der det i dag ikke finnes regelverk har 
Sjøfartsdirektoratet en anledning til å 
godkjenne likeverdig løsninger.

– Vanlige skip har i dag et regelverk og 
en sertifisering i bunn som inkluderer 
teknisk, konstruksjon, bemanning, 
vaktordringer, oppfølging av sjøveis- 
reglene osv. Når det nå kommer fartøy 
som er autonomt og ikke har folk om 
bord, må nye tanker settes i live. Vår rolle 
er å kunne si fra i en tidlig fase om dette er 
mulig å få til eller ikke, forklarer Alvestad.

For å forstå utviklingen, søknader og 
sertifiseringer må Sjøfartsdirektoratet 
inneha den kompetansen de trenger for å 
kunne si ja eller nei.

– Vi jobber med informasjon og løfter 
kontinuerlig vår kompetanse i dette arbei-
det, og i og med at Norge er såpass dyktig 
og anerkjente innenfor dette feltet, så vil 
vi løfte kompetansen også internasjonalt.

– Sjøfartsdirektoratet har etablert et 
eget senter for grønne og smarte skip, 
der vår største ekspertise jobber med 
disse spørsmålene hver dag og skal være 
oppdatert på hva som rører seg i marked 
samtidig som di skal bidra til å bygge 
kompetanse innad i direktoratet.

Nytt testområde i Haugesund
Sjøfartsdirektoratet har sammen med 
Kystverket godkjent fire testområder. I 
Trondheim, Ålesund, Horten, og nå sist i 
Haugesund. Testområdene skal brukes til 
å teste og utvikle verdensledende 
 teknologier til havnæringer og koble 
digitalisering og automatisering med 

utviklingen av nye energiløsninger for 
maritim næring og flytende havvind. 
Dette vil sette Norge i en bedre posisjon i 
det internasjonale kappløpet.

– Testområdet for autonome fartøy 
i Haugesund ligger i et både trafikkert 
og værutsatt område. Det vil være med 
på å gi oss muligheter for å teste flere 
utfordringer og se hvor mye båtene tåler, 
forteller Alvestad.

Når forslag er godkjent og testet kan 
nasjonale regelverk lages.

– Ved å involveres tidlig kan vi bidra og 
hjelpe næringen og spare tid og penger. 
Det som er viktig for oss er at vi må få 
prosjektene og idéene vekk fra Power-
Point. De må ut i «real life» så vi kan se 
hvordan de tekniske løsningene fungerer 
og hvor sårbart det er. Vår oppgave er å si 
fra i en tidlig fase, i tillegg til at vi har en 
reguleringsrolle i etterkant, avslutter  
Lars Alvestad.

Fra lanseringen av 
Haugesunds  

autonome  
testområde i  

august.
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Tekst Cathrine Naglestad

Sjøfartsdirektoratet – kunnskapsrik, 
innovativ og pådriver av ny teknologi

Lars Alvestad
Fungerende direktør, 
Sjøfartsdirektoratet
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Sjøfartsdirektoratet 
er forvaltnings- og 
tilsynsmyndighet for 
arbeidet med  
sikkerhet for liv, 
helse, miljø og 
materielle verdier 
på fartøy med norsk 
flagg og utenlandske 
fartøy i norske 
farvann. 

sdir.no

Denne artikkelen er 
produsert  
i samarbeid med  
Sjøfartsdirektoratet
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Vi har en av de 
lengste track- 
recordene når det 
gjelder ombygging 
til hydrogen og 
bygging av ferger 
som skal gå på 
hydrogen.

Westcon Yards har  
posisjonert seg til å gjøre 
det grønne skiftet til  
virkelighet gjennom nybygg 
og ombygging av fartøy.  
Nylig ble verftets nybygg
nr. 38 MF «Hydra» kåret til 
Ship of the Year. 

W
estcon Yards 
setter det 
grønne skiftet 
ut i virkelighet. 
Vi jobber mye 
med å integrere 
ny teknologi i 

eksisterende fartøy, og det er et mål for 
oss å ha den beste kompetansen slik at vi 
til enhver tid kan tilby gode, bærekraftige 
løsninger både når det gjelder installasjon 
og integrasjon av ny teknologi, sier leder 
for skipsbygging ved Westcon Yards Endre 
Matre.

Westcon Yards har moderne verft i  
Ølensvåg, Florø, Karmsund og på  
Helgeland. 

Matre forteller at verftene allerede har 
lange tradisjoner når det gjelder å satse på 
miljøvennlige prosjekter. 

– Vi var tidlig ute med å satse på båter 
som gikk på LNG, fordi det på det  
tidspunktet var det beste alternativet. Vi 
har også bygget om og bygget flere nye 
båter som drives med batteri, sier han.

Verdens første
I september fikk Westcon Yards en 
bekreftelse på at de går rette veien og at 

strategien med å søke mot bærekraftige 
prosjekter har noe for seg.  

MF «Hydra», som er bygget for Norled 
av Westcon Yards i Ølen, ble kåret til 
Ship of the Year av Skipsrevyen. Dette er 
verdens første ferge på hydrogen. 

– Dette betyr at arbeidet vi gjør og 
prosjektene våre blir lagt merke til. Vi har 
en av de lengste trackrecordene når det 
gjelder ombygging til hydrogen og byg-
ging av ferger som skal gå på hydrogen, og 
det er selvfølgelig gøy at det legges merke 
til både her i landet og resten av verden. 
Det er en ekstra anerkjennelse for våre 
dyktige ansatte og den jobben de har gjort, 
sier Matre. 

MF «Hydra» skal både gå på både  
hydrogen og elektrisitet.

Dyktige medarbeidere
Matre vil gi en honnør både til de ansatte 
og samarbeidspartnerne Norled og LMG 
Marin. 

– Sammen har vi levert et flott produkt i 
disse koronatider, sier han. 

Det er LMG Marin som har designet 
fergen, og et tett samarbeid mellom de 
ulike partene har vært avgjørende for det 
gode resultatet. 

– Vi vil fortsatt bidra positivt til 
utvikling av gode norske produkter, som 
har høy kvalitet og lang levetid. I Norge 
har vi problemløsere og en innovasjon-
stankegang i den maritime næringen, som 
ikke går på bekostning av kvalitet eller  
sikkerhet. Hos oss går kvalitet og 
bærekraft hånd i hånd, sier han. 

Han legger til at Norge har en stolt 
skipsbyggertradisjon, som strekker seg 
langt tilbake i tid. 

– Innovativ maritim industri har stadig 
tilpasset seg nye behov, krav til kvalitet og 
bruk av miljøvennlig teknologi, sier han.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt
Matre er ikke i tvil om at det er nødvendig 
for skipsbyggere å tenke på bærekraft for å 
klare seg i fremtiden. 

– Store deler av verden er dekket av 
hav, og etter hvert vil flere miljøvennlige 
løsninger bli prøvd ut og satt i drift både 
på skip, fartøy og rigger. Alle vil da satse 
på bærekraft, og da er det viktig å ha bygd 
seg opp gjennomføringskompetanse slik 
at man er gode på prosjekter som tar ny 
teknologi i bruk, sier han. 

Han mener norske myndigheter må 
være våken i timen og bidra til at  
rammebetingelser som gjør at rederiene 
kan velge norske verft og den tilhørende 
leverandørindustrien som totalleverandør 
av ferger og andre fartøy. 

– Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
Når alle velger miljøvennlig, vil vi være en 
del av brøken, avslutter Matre.

MF «Hydra», som er bygget for Norled av Westcon Yards i Ølen, ble kåret til  
Ship of the Year av Skipsrevyen. Dette er verdens første ferge på hydrogen. 
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Tekst Katrine Andreassen

Jobber for mer bærekraftig skipsbygging

Endre Matre
Leder for  
skipsbygging ved 
Westcon Yards
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Vi leverer innovative 
og optimale  
løsninger for å 
imøtekomme 
kravene og 
utfordringene til våre 
skip- og riggeiere. Vi 
utvikler avanserte 
konstruksjoner 
med innovativt og 
fleksibelt design i 
tråd med dagens 
teknologiske  
standarder.

westcon.no

Westcon Yards har moderne verft i Ølensvåg, Florø, Karmsund og på Helgeland. 

Denne artikkelen er 
produsert  
i samarbeid med  
Westcon Yards
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Vi tenker oss en 
slags crowdfunding 
for solcelleanlegg. 
Kan man dele  
kostnadene, vil det 
være et incitament 
for å få flere til å  
bygge solcelleanlegg.

Haugaland Kraft slår et 
slag for solkollektivet - 
delingsøkonomi i praksis. 
Utvikling av innovative løs-
ninger skal gjøre det mulig 
å kjøpe seg inn i naboens 
solcelleanlegg.

T
enk deg at du eier et 
industribygg eller en 
idrettshall. Du har 
store, sør- og vestvendte 
takflater - perfekt for 
et solcelleanlegg. Men 
investeringskostnadene 

er høye, og anlegget vil produsere langt 
mer strøm enn du har bruk for. Nabo-
bygget har ikke egnede takflater, men 
er interessert i å bruke solenergi. I dag 
tillater verken løsninger eller regelverk at 
du kan dele strøm med naboen.

Dette er barrierer Haugaland Kraft 
aktivt vil bygge ned. Kraftselskapet har 
fått Enova-støtte på 500 000 kroner for 
å lage en konseptutredning som kan 
endre fremtiden for  strømleverandører 
og -kunder langt utover Haugalandets 
grenser.

Crowdfunding for solcelleanlegg
– Vi tenker oss en slags crowdfunding for 
solcelleanlegg, forklarer prosjektleder 
Kristian Gautesen.

– Kan man dele kostnadene, vil det 
være et incitament for å få flere  til å bygge 
solcelleanlegg.

Pilotprosjektet for utredningen er 
Storhall Karmøy. 

– Vi ønsker at medlemmer og naboer 

av idrettshallen skal kunne kjøpe seg inn 
i solcelleanlegget. Setter vi opp 1 000 
solcellepaneler på taket, kan en nabo 
kjøpe for eksempel ti av panelene og ta 
ut tilsvarende i sol-strøm. Dette er bra for 
nettselskapene, for forbrukerne og for de 
som eier takene, sier Gautesen.

Fjerne barrierer
Prosjektet skal prøve ut teknologiske 
løsninger, og peke på de regulatoriske 
barrierene som hindrer privat strøm- 
deling. I dag kan privat- og bedriftskunder 
selge overskuddskraft tilbake til strøm- 
leverandøren, men privat strømdeling er 
ikke mulig.

Riktignok har regjeringen åpnet for 
at borettslag fra 2022 kan dele strøm 
internt. Men Haugaland Kraft ønsker å 
gå mye lengre. Idrettshaller som Storhall 
Karmøy er et eksempel. Et annet finner vi 
i landbruket:

– Vi tenker på bonden som har et stort 
tak på driftsbygningen. Ved å bygge  
solcelleanlegg vil han produsere mer 
strøm enn han trenger, og kan dele  
strømmen med naboene.

Samfunnsøkonomisk megatrend
Så kan en saktens spørre seg hvorfor en 
strømleverandør vil tilrettelegge for et 
konsept som gjør at det vil selge mindre 
strøm.

– Delingsøkonomi er en megatrend. Det 
er bærekraftig og samfunnsøkonomisk. 
Ikke minst er dette noe kundene vil ha. 
Haugland Kraft kan stille seg på side- 
linjen, eller vi kan være en del av  
verdikjeden, sier Gautesen.

– Hvorfor er solkraftteknologi så egnet 
til å møte fremtiden?

– Solkraft er lønnsomt og det er enkelt å 
få til, forteller Gautesen:

– Du kan ha solceller i alt fra en 

kalkulator til i en diger solpark. I fremtiden 
kan du ha solceller på nesten hva som 
helst.

Først ute med virtuelt batteri
Haugaland Kraft skal være en spydspiss 
for grønn innovasjon. Kraftselskapet er 
først ute med å tilby rentefri nedbetaling 
av solcelleanlegg over strømregningen. 
Det er også det første selskapet som tilbyr 
lagring av strøm i et virtuelt batteri.

– Det mest lønnsomme for kunden er 
utvilsomt å bruke strømmen sin selv, sier 
Gautesen.

Ikke bare er strømmen du produserer 
selv gratis. Du slipper også utgifter til 
nettleie og avgifter. Med skybatteriet kan 
kunden lagre overskuddskraften virtuelt 
og ta den ut når strømprisen er høy.

– Det virtuelle batteriet er et av de 
nyeste eksemplene på at vi utvikler 
smarte løsninger for kundene våre, 
avslutter Gautesen.

Prosjektleder  
Kristian Gautesen 

(t.v.) og Andreas 
Bachmann, salgssjef 

i Haugaland Kraft 
Energi, på taket av 
Haugaland Krafts 

garasjeanlegg. Taket 
er dekket av 938 

solcellepaneler som 
skal gi kraft til både 

drift og lading av 
elbiler.  
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Tekst Jeanette Høie

Vil la deg dele strøm med naboen

Kristian Gautesen
Prosjektleder,  
Haugaland Kraft 
Energi
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Det eneste som 
er enklere enn å 
kjøpe Solkraft, er å 
produsere Solkraft. 
Sjekk pris og pro-
duksjon på ditt tak 
og be om et tilbud, vi 
fikser alt annet – fra 
prosjektering til 
installasjon.

hkraft.no/solkraft
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Nå kan bedrifter få wifi, bredbånd og sikkerhetsløsning fra samme leverandør.

A
ltfor mange små og 
mellomstore bedrifter 
har godt bredbånd, 
men en dårlig wifi- 
opplevelse. Altibox har 
derfor tatt en grundig 
gjennomgang av 

mulighetene i markedet og valgt å inngå 
et samarbeid med den verdensledende 
leverandøren Cisco for å kunne tilby 
bedriftskunder en ny, rask, stabil og sikker 
internettopplevelse.

–  Altibox Bedrift Premium er en  
sammensetning av de viktigste  
tjenestene en bedrift trenger for å ha en 
stabil og sikker internett-tilkobling. Vi 
leverer fiberbredbånd til kunder allerede, 
men i denne pakken får bedriften i tillegg 
en trådløs ruter fra Cisco Meraki som 
inkluderer en solid sikkerhetspakke for å 
beskytte viktige data mot cyber- 
kriminalitet, sier direktør Dag Magne 
Søyland i Altibox Bedrift.

– Alt leveres og driftes av Altibox 
Bedrift som er bredbåndsleverandøren 
med høyest kundetilfredshet i landet*, 
fortsetter han.

En smidigere arbeidsdag
Søyland sier at når både fiber og wifi 
 leveres fra samme sted, får bedriftene 
færre å forholde seg til og det blir enklere 
å fikse eventuelle problemer som oppstår. 
Vårt operasjonssenter overvåker hele 
tjenesten og ser hvor det “lugger” om noe 
er feil hos kunden.

Rask, stabil og sikker  
internettopplevelse med  
Altibox sin nye bedriftspakke

– Nå gir vi bedriftene muligheten til å 
gjøre det de er gode på, og så kan vi sørge 
for at også det trådløse internettet  
fungerer som det skal, sier Søyland.

Fokus på sikkerhet
Mange norske bedrifter er ikke beskyttet 
mot datainnbrudd. Små og mellomstore 
bedrifter som ikke har tatt grep for å 
høyne datasikkerheten, er spesielt  
attraktive mål for kriminelle. Derfor 
inneholder Altibox Bedrift Premium blant 
annet en sikkerhetspakke som inkluderer 
brannmur, innholdsfiltrering og deteksjon 
av og beskyttelse mot dataangrep.

– Om du har en liten eller stor bedrift, er 
du uansett utsatt for det samme digitale 
trusselbildet. Cisco oppdaterer sine 
sikkerhetsløsninger til enhver tid basert 
på løpende analyse av enorme mengder 
nettverkstrafikk. Altibox Bedrift  
Premium-kundene vil dermed få en 
moderne, fleksibel, og løpende oppdatert 
enterprise-grade nettverks- og sikkerhets- 
løsning, avslutter Dag Magne Søyland.

Altibox Bedrift Premium er tilgjengelig 
for små og mellomstore bedrifter og 
leveres gjennom det landsomfattende 
Altibox-partnerskapet av lokale og  
regionale fiberleverandører.

*Ifølge det uavhengige analysebyrået  
EPSI har Altibox Bedrift hatt Norges mest 
fornøyde bredbåndskunder seks år på  
rad.

Tekst Sissel Helen Nilsen

Dag Magne Søyland
Direktør i Altibox Bedrift

Denne artikkelen  
er produsert i  
samarbeid med 
Altibox Bedrift

Altibox Bedrift 
Premium er en  

sammensetning 
av de viktigste 

tjenestene en bedrift 
trenger for å ha 

en stabil og sikker 
internett-tilkobling.
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Globale klimagassutslipp 
fortsetter å øke i 2021 og 
klimaendringene skjer  
raskere enn antatt.  
Etter en sommer preget av  
ekstremtemperaturer, med 
tørke, flom og brann er 
effektene av klima- 
endringene blitt synlige  
for alle.

A
lle tiltak som kan 
stanse klima- 
endringene må  
gjennomføres, og i 
Norge betyr det at vi 
må legge til rette for 
å kutte karbonutslipp 

med ny teknologi. Fra Forus utenfor 
Stavanger har GreenCap Solutions satt seg 
fore å bidra ved å fjerne CO2 rett fra luften.

– Den nye rapporten fra FNs klimapanel 
er krystallklar. Uten kraftige og umiddel-
bare utslippskutt, endrer vi livsvilkårene 
på planeten vår. Vi har ingen tid å miste. 
Her må alle bidra, sier CSO Jarle  
Skjæveland i GreenCap Solutions AS.

Norge har allerede forpliktet seg til å 
redusere sitt årlige utslipp på cirka  
50 millioner CO2-ekvivalenter med  
50 prosent innen 2030. Skal vi lykkes med 
det på drøyt åtte år, holder det ikke å bare 
minke de aktive CO2-utslippene. Vi må 
også tenke motsatt: Vi må fjerne allerede 
eksisterende CO2 fra atmosfæren. Ikke 
bare ved å kanalisere CO2-utslipp fra 

petroleumsindustrien ned i underjordiske 
reservoarer, men også fra den luften vi alle 
puster inn hver dag.

Fangstfarmer på 2 millioner  
tonn karbon per år
Selskapet GreenCap, som holder til på 
Forus utenfor Stavanger, har utviklet 
metoder og løsninger som gjør dette 
mulig.

– Hverken tanken om eller teknolo-
gien bak direktefangst av CO2 fra luften 
omkring oss, såkalt DAC, er ny. Derimot 
er kostnadene ved prosessen – både de 
økonomiske og de energimessige – nå 
redusert til et nivå som gjør CO2-fangst 
fra luft til en effektiv måte å redusere 
totalmengden CO2 i atmosfæren, forteller 
Jarle Skjæveland.

GreenCap har teknologi til å potensielt 
etablere fangstfarmer av en betydelig 
størrelsesorden.

– Et fangstanlegg på to millioner tonn 
CO2 per år er ingen umulighet, og vil 
alene representere mer enn ti prosent av 
Norges forpliktede utslippsreduksjon, 
forklarer han.

Tall som teller, teknologien bak 
utslippskuttene
GreenCaps DAC-teknologi er allerede tatt 
i bruk i lukkede drivhusanlegg. Dette har 
vist seg å gi større avlinger,  
bedre ressurseffektivitet og helårlig  
produksjon. Selskapet har etablert  
samarbeid med Bellona for å få ned  
utslippene fra matproduksjon i Norge. 
Men teknologien har også andre  
industrielle muligheter og fortrinn i større 
skala, ikke minst for små og mellomstore 
bedrifter.

– Luftfangst av CO2 kan plasseres hvor 
som helst, og er enkel å skalere. Man 
trenger altså ikke finne noen konkret 
utslippskilde, forteller Jarle Skjæveland.

Karbonfangsten fra luft kan også 
plasseres sammen med planlagte  
karbonfangstanlegg tilknyttet  
petroleums- eller kullkraftvirksomhet, 
og forenkler transporten - som ofte er en 
kostbar faktor i verdikjeden. Teknologien 
til GreenCap er dessuten mer bærekraftig 
enn andre metoder. Ingen kjemikalier 
er tilknyttet prosessen. Den gir ingen 
deponiutfordringer, og kan håndteres 
miljørisikofritt av mennesker.

– Og kanskje best av alt: Teknologien 
har i seg selv en effektivitet opp mot 100 
prosent. Det betyr altså at det er null 
restutslipp av karbon etter fangst- 
prosessen, avslutter han.

Et DAC-fangst- 
anlegg på to millioner 

tonn CO2 per år er 
ingen umulighet, 

og et anlegg vil 
alene representere 

cirka ti prosent av 
Norges forpliktede 
utslippsreduksjon.
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Tekst GreenCap Solutions AS

Kutter klimagassutslipp  
ved å suge CO2 ut av luften

Les  mer på: 

greencap- 
solutions.com

Teamet bak GreenCap Solutions holder til på Forus utenfor Stavanger.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med GreenCap Solutions AS
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umiddel-
bare 
utslippskutt, 
endrer vi 
livsvilkårene 
på planeten 
vår. Vi har 
ingen tid å 
miste.
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Denne artikkelen er produsert i samarbeid med OTD ENERGY

Det ligger enorme forretningsmuligheter i det grønne skiftet. Årets 
OTD Energy vil fungere som en gigantisk møteplass for offshore-  
leverandører og operatører, fornybar industri, miljøbevegelse,  
studenter og finans.

K artlegging viser at bedriftene 
har et stort kunnskapsbehov for 
å kunne ta del i det grønne  
skiftet. OTD Energy skal være en 

arena for kunnskapsdeling. Og det haster 
for norsk industri. Det står om hundrevis 
av milliarder kroner, sier Torbjørn  
Olufsen, direktør i OTD Energy.

Tidenes største fornybarsamling
I år har OTD Energy for første gang en 
egen hall dedikert til bærekraft. Dette 
skjer i samarbeid med Norwegian Offsho-
re Wind Cluster, interesseorganisasjonen 
for over 300 selskaper innen havvind. 
Hallen vil være tidenes største fornybar-
samling på norsk jord. Det ventes over  
20 000 besøkende de tre dagene 
 konferansen varer, mer enn 500 utstillere 
deltar og over 1 000 attraktive energi- 
studenter vil komme innom. 

– De forskjellige aktørene må skolere seg. 
De må forstå verdikjeden, og forstå mulig-
hetene, innen blant annet offshore vind, 
sier Frank Emil Moen, utviklingsdirektør i 
Norwegian Offshore Wind Cluster. 

Han peker på at Norge har en solid  
petromaritim kompetanse å bygge videre 
på.

Milliardmuligheter i 
energiomstillingen

– Norske bedrifter kan stå for opptil 80 
prosent av totalleveransen til en havvind-
park når vi inkluderer alle faser i livsløpet, 
inkludert drift- og vedlikehold. Men det 
forutsetter at vi gir ungdommen vår den 
kompetansen de trenger, og det forut-
setter at vi evner å etterutdanne de som 
jobber innen olje og gass i dag, sier Moen.

I 2020 ble det installert i overkant av 
6 GW havvind i verden. I 2030 forventer 
IEA at det skal installeres 80 GW havvind 
hvert år frem til 2050. Den globale veksten 
i vindkraft på land vil være enda større.

– Klarer norske bedrifter å ta posisjon i 
verdikjeden er dette like stort som olje og 
gass, understreker Moen. 
Miljøvern og industri hånd i hånd

Frank Emil Moen er utdannet marin- 
biolog og har en fortid som miljøaktivist. 
Han er fremdeles dypt engasjert i miljø-
vern, og er ikke like imponert over deler 
av debatten i media.

– Når det gjelder vindturbiner på land, 
har både FN og Stanford University vist, 
gjennom store komparative analyser, at 
vindkraft har lavere økologisk  
fotavtrykk og lavere klimagassavtrykk enn 
andre energikilder, inklusiv vannkraft. 
For marint liv er det knapt noe som er 

OTD Energy skal 
være en arena for 
kunnskapsdeling. Og 
det haster for norsk 
industri. Det står om 
hundrevis av milliarder 
kroner.

mer ødeleggende enn bunntråling. En 
havvindpark vil i praksis virke som en 
vernet sone som øker biodiversiteten, og 
styrker rekruttering. Vi trenger en mer 
kunnskapsbasert debatt rundt fornybar-
politikken. Det haster med konsensus skal 
vi nå 1,5 gradersmålet!

Miljøorganisasjonen Zero vil delta på 
messen. 

– Det er snakk om å bygge broer.  
Industrien kan gjøre mye alene, men vi 
blir mye sterkere når vi jobber sammen, 
sier Olufsen, og avslutter:

– Til syvende og sist handler det om å 
tro på teknologi. Det handler om å tro på 
vilje til endring.

OTD Energy blir 
den første store 
energimessen i 

Skandinavia etter 
koronapandemien. 

FAKTA

 » OTD Energy ble etablert i 1999, og er i 
dag den ledende møteplassen for norske 
selskaper i olje, energi og offshorebransjen. 

 » I år arrangeres konferansen fra (19) 20-21 
oktober.

 » Temaene for OTD Energy 21 er energi, 
teknologi og bærekraft. 

Målet til OTD er å 
være et verktøy for 
norske leverandører. 
Dette omfatter både 
bygge nettverk  
mellom selskaper, 
koble innkjøpere 
og leverandører, 
etablere samarbeid 
og utvide  
personlige nettverk. 
Undersøkelser viser 
at OTD er en av de 
ledende messene 
målt på inngåtte 
kontrakter og 
relevante besøk.

otdenergy.com

Tekst Jeanette Høie
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Torbjørn Olufsen 
Direktør i  
OTD Energy
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Frank Emil Moen
Utviklingsdirektør i 
Norwegian Offshore 
Wind Cluster
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overkant av 5GW havvind i verden, venter 
det internasjonale energibyrået (IEA) at 
det fra 2030 til 2050 vil bli installert 80 
GW – hvert år!

Jordbruket må redusere utslipp
Lyse vil være en bidragsyter til at regionen 
når sine klimamål, og har fått utarbeidet 
en rapport over samlede klimagassutslipp 
i Sør-Rogaland. Analysen viste at nesten 
30 prosent av klimagassutslippene i 
Sør-Rogaland skriver seg fra jordbruket. 
Rogaland er et av Norges største land- 
bruksfylker, og står for opptil 30 prosent 
av landets matproduksjon. 

Tett husdyrhold gir også mye husdyr- 
gjødsel, som igjen fører til store utslipp av 
klimagasser. Lyse samarbeider tett med 
renovasjonsselskapet IVAR, som gjennom 
årene har opparbeidet seg solid kunnskap 
om å håndtere organisk avfall.

– Biogassen som produseres i dag 
kommer i det vesentlige fra matavfall 
og avløpsslam. Det er naturlig å se på 
muligheten til å omdanne husdyrgjødsel 

til biogass, sier Esben Tonning Otterlei, 
prosjektleder for biogass i Lyse.

Lyse og IVAR samarbeider med  
Felleskjøpet Rogaland Agder.

– Å produsere biogass fra husdyrgjødsel 
vil være en viktig bidragsyter til at land- 
bruket når sine klimamål, sier Otterlei.
Samarbeidet vil gi en dobbel gevinst:

– Ved å forvandle husdyrgjødsel til 
biogass får bonden ned metanutslippene. 
Samtidig kan biogassen brukes til å 
erstatte naturgass i industribedrifter og 
veksthus, og slik redusere utslippene i 
andre næringer, sier Otterlei.

Avfall må håndteres
Biogassprosjektet til Lyse, IVAR og 
Felleskjøpet Rogaland Agder handler 
først og fremst om klimagassreduksjon og 
avfallshåndtering, ikke om å fremskaffe 
fornybar energi.

– Lager vi biogass av avfallet får vi ned 
utslippene i den sektoren som avfallet 
kommer fra, sier Otterlei.

Han understreker at det vil bli laget 

I over 100 år har Lyse vært en 
pådriver for bærekraftig vekst og 
samfunnsbygging i Sør-Rogaland. 
Nå girer selskapet opp for å ta en 
aktiv rolle i å bidra til at Norge skal 
nå sine klimamål.

K
onsernet har utpekt 
tre konkrete prosjekter 
som skal bidra til å 
omstille næringslivet i 
Sør-Rogaland til en mer 
bærekraftig fremtid: 
Økt biogassproduksjon, 

karbonfangst og havvind. Sammen vil 
de bidra til utvikling av nye, lønnsomme 
arbeidsplasser og bærekraftig industri.

Lyse mener store utfordringer best løses 
i samarbeid med andre, og har knyttet til 
seg sentrale samarbeidspartnere i alle de 
tre prosjektene.

Kan skape mange arbeidsplasser
Havvind kommer seilende opp som et 
bærekraftig alternativ til fossil energi. 
Vannkraft og vindkraft utfyller hverandre 
perfekt. I perioder med mye vind, kan 
vannkraft magasineres. Blåser det lite, får 
vi energi fra vannkraft.

For å ta en posisjon i havvindmarkedet 
har Lyse inngått et partnerskap med 
BKK og Shell. Partnerskapet vil søke på 
begge de utlyste havvind-konsesjonene i 
Norge: Utsira Nord (1500 MW) og Sørlige 
Nordsjø II (3000 MW). Her ligger det store 
muligheter for den norske leverandør- 
industrien.

– Dette er kjernen til Lyses motivasjon 
for å gå inn i havvind. Vi vil bidra til en 
grønn omstilling som skaper arbeids- 
plasser for regionen, og samtidig  
reduserer CO2-utslippene, sier Ånund 
Nerheim, prosjektleder havvind i Lyse.

– Vi har ikke bundet oss opp til en 
bestemt leverandør av teknologi. Vi er 
interessert i å bruke de beste løsningene, 
så her vil vi være interesserte i å snakke 
med flest mulig leverandører, oppfordrer 
Nerheim.

Fremover ventes det en eksplosiv vekst 
i havvind. Mens det i 2020 ble installert i 
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Esben  
Tonning Otterlei
Prosjektleder 
biogass i Lyse
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Lyse gjør grønn  
omstilling mulig

Tekst Jeanette Høie
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biogass av avfall uavhengig av hvilket 
bruksområde man ser for seg for  
biogassen.

– Kravene til avfallshåndtering vil bli 
strengere, miljøavgiftene vil stige – som 
for eksempel avgiften på CO2. Biogass- 
produksjon kommer til å være en  
forutsetning for å klare de klimamålene 
regionen har satt, sier Otterlei.

Karbonfangst
Lyse, IVAR og Aker Carbon Capture utreder 
karbonfangst fra avfallsforbrennings- 
anlegget på Forus. Forus Energi- 
gjenvinning, som behandler restavfall fra 
regionen og produserer strøm og  
fjernvarme, er Sør-Rogalands største 
punktutslipp av CO2.

– Forus Energigjenvinning har som 
visjon å realisere Norges andre fangst- 
anlegg fra avfallsforbrenning. (Det første 
er Klemetsrud i Oslo, red. anm). Det 
forteller Audun Aspelund, prosjektleder 
for karbonfangst i Lyse. 
Etter at CO2 er fanget fra røykgassen, 

ser Lyse for seg at den inngår i en lokal 
verdikjede. Mindre aktører får muligheten 
til å levere CO2 til verdikjeden, mens  
veksthus og andre næringer, som kan 
bruke CO2, får tilgang. Overskytende CO2 
skipes ut for endelig lagring.

Totalt vil en lokal verdikjede for CO2 
kunne redusere Sør-Rogalands klima- 
utslipp med så mye som ti prosent.

– Skal vi redusere utslippene i Norge 
med 55 prosent, som er satt som nasjonalt 
mål, så vil karbonfangst fra avfallsf- 
orbrenning være et svært kostnads- 
effektivt alternativ. Hvis målet settes 
høyere er karbonfangst i realiteten helt 
nødvendig, forklarer Aspelund.

– Karbonfangst er et godt tiltak. Det er 
et tiltak som kan realiseres i løpet av de 
neste fem årene. Det er et tiltak som er 
billigere enn mye annet. Og det er tiltak 
som ikke griper inn i folks hverdag, sier 
Aspelund.

I likhet med biogass er driveren for 
karbonfangst god avfallshåndtering.

– Et samfunn produserer avfall. Takket 
være IVARs innsats blir mye av det 
gjenbrukt eller resirkulert. Men noe avfall 
må forbrennes, og det skaper utslipp. 
Karbonfangst er en del av løsningen for 
god avfallsbehandling, avslutter  
Aspelund.

Audun  
Aspelund
Prosjektleder  
karbonfangst  i Lyse
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Sammen med Shell 
og BKK vil Lyse 
bygge ut havvind i 
Nordsjøen. De tre 
partnerne er opptatt 
av at dette skal bidra 
til innovasjon og 
omstilling for norsk 
leverandørindustri.

Fakta om Lyse

• Heleid av  
14 kommuner i 
Sør-Rogaland 

• Årlig middel- 
produksjon vannkraft 
9 995 GWh 

• Levert natur/biogass 
i fjor: 481 GWh 

• Levert fjernvarme i 
fjor: 171 GWh

lysekonsern.no

Vi vil bidra til en grønn 
omstilling som skaper 
arbeidsplasser for 
regionen, og samtidig 
reduserer CO2- 
utslippene.

Ånund  
Nerheim
Prosjektleder 
havvind i Lyse
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De innovative produktene til den familieeide bedriften NorDan  
bidrar til et lavere energi- og CO2-forbruk i den viktige klimakampen.

B ygg står alene for omlag 40  
prosent av klimautslippene i 
Norge og i verden. For at  
utslippene i fremtiden skal 

reduseres må byggene i tillegg til å bli 
mer energieffektive også bygges med 
materialer med lavere utslipp. Vinduer 
med god isolasjon er et prakteksempel 
på materialer som vil gjøre alle bygg mer 
energieffektivt samtidig som det verner 
om miljøet. Det norske familieeide dør- 
og vinduskonsernet NorDan går i bresjen 
for nettopp det, og bidrar dermed sterkt i 
den viktige klimakampen.

– Vinduer står for omtrent 40 prosent 
av de 40 prosentene bygg allerede står for 
i henhold til klimautslipp. Det å kunne 
iverksette energieffektive boliger og bygg 
ved utskiftning av vinduer er derfor noe 
av de mest grunnleggende tiltakene du 
kan foreta for å bidra til reduseringen av 
utslipp. Det pågår mange diskusjoner 
om fornybar energi – vindmøller,  
solceller.  Men, det alle er enige om er at 
den aller mest miljøvennlige energien er 
den som ikke brukes. Vinduer og dører 
er nemlig «det svakeste punktet» i en 
veggkonstruksjon, så skal du først foreta 
en utskiftning for bedre bo-komfort og 
økt energieffektivitet i boligen er det også 
en vinn-vinn-situasjon for den respektive 
kunden, ikke minst miljøet, at du inves-

Et perfekt samspill mellom  
energieffektivitet og miljøvennlighet

terer i produkter som gir noe tilbake, sier 
Johannes Rasmussen, markedsdirektør 
og tredje generasjon i familiebedriften 
NorDan Gruppen.

Miljøvennlig forretningsidé
NorDan ble grunnlagt i 1926, og har sitt 
hovedkontor i Moi, Rogaland med sine 
2000 innbyggere. Likevel er bedriften 
slagkraftig med sine elleve fabrikker og 
store kontrakter i verdensmetropolene. 
Bedriften har blant annet levert 350  
sikkerhetsvinduer til Astrup Fearnley- 
museet i Oslo, og har i over 30 år hatt som 
forretningsidé å utvikle miljøvennlige 
produkter med lang levetid.

– Vi har bestandig vært interessert 
i å bidra til et bedre miljø. Det var min 
bestefar og far som utviklet NorDan sine 
sikkerhetsvinduer, som den dag i dag 
fremdeles står som et fyrtårn i vårt store 
produktsortiment. Produktet, som ble 
patentert tidlig på 60-tallet, er natur-
ligvis modifisert, korrigert og forbedret 
løpende, og setter hele tiden en helt ny 
standard slik NTech 0,7 Passiv Svane- 
merket gjorde da produktet ble lansert i 
2007, sier Rasmussen.

– Allerede i 1990 utviklet vi det vi den 
gang definerte som «supervinduer» med 
ekstremt god energieffektivitet. For rundt 
13 år siden lanserte vi «NTech», en egen 

linje med et utvalg av forskjellige vinduer 
med en energieffektivitet på 0,7 altså 0,1 
lavere enn standarden på dagens nybygg. 
Med andre ord har vi bestandig ligget i 
front hva angår energieffektivitet i våre 
produkter. I tillegg til at våre produkter 
har en positiv effekt i henhold til miljøet, 
gir vinduene våre i større grad en bedre 
bo-komfort i boligen ved at muligheten 
for kaldras elimineres. Når du investerer 
i isolerende vinduer kan du igjen flytte 
møblene fritt der du vil for å få maksi-
malt ut av kvadratmeterne i boligen din, 
legger han til.

Suksessfull visjon
NorDan har ifølge Rasmussen det bredeste 
sortimentet innenfor vinduer, dører og 
tilbehør, og er således også bransjele-
dende på nasjonalt plan. Selve grunn-
laget for bedriftens suksess, foruten de 
gode produktene, mener Rasmussen 
er blant annet bedriftens visjon som i 
flere generasjoner har stått støtt som en 
bærebjelke.

– Vi har en ide og overordnet mål om å 
oppnå kontinuerlig forbedring gjennom 
«Perfekt Samspill». Innad i bedriften  
brukes visjonen vår i alle interne 
sammenhenger, om det så er mellom 
medarbeidere eller produksjonsteknologi. 
Vi søker det perfekte samspill overfor 
kundene og leverandørene våre, og vi 
ønsker at produktene våre skal snakke 
sitt tydelige språk om perfekt form og 
funksjon med lang levetid.

– Med perfekt samspill mener vi dog 
ikke at vi selv er perfekte – tvert imot 
streber vi bestandig etter å bli bedre. Jeg 
tror det er denne visjonen som har lagt 
grunnlaget for vår suksess, som den i dag 
gjør at vi skaper et navn for oss selv,  
også på internasjonalt plan, avslutter 
Rasmussen.

Arkivenes hus, 
Stavanger.

Behovene er mange 
og komplekse. 
NorDan skal levere 
kvalitetsprodukter 
skreddersydd dine 
behov. Vi har som 
mål å gjøre det 
enklere for deg å 
velge. Les mer på:

nordan.no

40%

Johannes  
Rasmussen
Markedsdirektør 
NorDan Gruppen
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Bygg står alene for omlag 40 
prosent av klimautslippene i 
Norge og i verden.
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Langs E39, ca. to mil sør for Forus, ligger 
Gjesdal Næringspark – Skurve. Et 600 dekar 
stort næringsområde som tilbyr tomter 
med sentral beliggenhet på Sør-Vestlandet 
sammen med flere nøkkelbedrifter.

Velkommen til Gjesdal. En kommune som 
ønsker næringsutvikling.

Vil du vite mer om hvilke muligheter din 
bedrift har for å etablere og utvikle seg i 
Gjesdal, ta kontakt med næringssjef André 
Andreassen

Kontaktinformasjon 
Næringssjef André Andreassen 
Gjesdal kommune 
Tlf: +47 959 35 246 
Mail: 
andre.andreassen@gjesdal.kommune.no 

Gjesdal Næringspark– Skurve  
En innfallsport til Stavanger-regionen

Næringsarealer strategisk plassert i Stavanger-regionen ved E39
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Denne artikkelen er produsert i samarbeid med New Kaupang

Næringslivet i Rogaland er vant med å omstille seg. Gjennom de siste årene har næringslivet i fylket satset mye på å 
tilpasse seg til nye grønne og miljøvennlige løsninger, ofte basert på erfaring og teknologiløsninger fra oljeindustrien. 
Aktørene i Rogaland samarbeider på tvers av sektorer for å skape gode løsninger, og har økt fokuset på bærekraft og 
klima.

I Rogaland er næringslivet, fylkes-
kommune og kommunene proaktive, 
fremoverlent og aktive samarbeids-
partnere for nye etableringer i verdi-

kjedene rundt kraftintensiv industri.

Areal og infrastruktur
New Kaupang er tilrettelegger av areal og 
infrastruktur for kraftintensiv industri i 
Rogaland, og arbeider med tilrettelegging 
for dataprosessering/lagring, hydrogen-
produksjon, battericelleproduksjon, og 
landbasert oppdrett, samt annen kraft- 
krevende industri, samt sirkulære mulig-
heter som utnytter energioverskudd.

– Per i dag er ti kommuner i Rogaland 
aktive deltakere i New Kaupang, med 
tolv tomteområder hvor 7 500 dekar 
næringsareal er under utvikling. 3500 
dekar av disse er allerede regulert. Det sier 
administrerende direktør Ketil Barkved i 
New Kaupang.

Stort nettverk
En vesentlig del av New Kaupangs 
oppdrag er å finne gode løsninger for det 
enkelte området i sammen med aktørene, 
 tomteutviklerne, kraftselskapene, og 

«Rogaland – det naturgitte fylket for 
etablering av kraftintensiv industri»

politikerne. New Kaupang har et nett-
verk av eksperter som kan bidra til at vi 
klarer å finne løsninger som kan klargjøre 
hvordan hvert enkelt tomteområde kan 
utvikles optimalt. Viktige avklaringer som 
må tas er krafttilgang, behov for annen  
infrastruktur, og mulighetene for å  
utnytte energiressursene som over-
skuddsvarme til annen tilknyttet aktivitet.

New Kaupang arbeider også sammen 
med tomteeierne for å skaffe kunnskap 
om hvordan det kan legges til rette for 
utvidet næringssamarbeid, som er godt 
integrert med samfunnet de etableres ved.

– Vi ser at det i framtiden må planlegges 
for redusert råvarebruk, avfall, utslipp 
og energiforbruk til et minimum når det 
skapes nye verdikjeder basert på stort 
kraftforbruk, sier Ketil Barkved.

– Vi ser en økende interesse fra  
regionale, nasjonale og internasjonale 
aktører for etablering i regionen, fortsetter 
han.

Store krav
Ferdig regulerte arealer, avklart eier- 
struktur, tilkomster og infrastruktur, som 
store mengder strøm og fiber, er de  

viktigste innsatsfaktorene.
Aktørene som vurderer etablering, 

stiller som krav at alt dette og ofte mer til, 
skal være avklart og at risiko for endringer 
i dette bildet må være minimal i perioden 
mellom lokasjonsvalg og oppstart av 
produksjonen.

Tekst New Kaupang

New Kaupang har ti medlemskommuner med industriareal for kraftintensiv industri:  
Bjerkreim, Eigersund,Hjelmeland, Sandnes, Sauda, Sokndal, Strand, Stavanger, Suldal, Time.

IL
L

U
S

T
R

A
S

J
O

N
: N

E
W

 K
A

U
P

A
N

G

FAKTA

• New Kaupang er et aksjeselskap der 
Rogaland fylkeskommune (75 prosent)  
og Ryfylke IKS (25 prosent) er eiere

• New Kaupang er et «non-profit»-selskap 
med mål om å bidra til å skape nye, grønne 
arbeidsplasser i Rogaland

•  New Kaupang arbeider med utvikling 
av markedsklare areal og infrastruktur, 
markedsføring og mottaksapparat for 
henvendelser om etablering av kraft- 
intensiv industri i Rogaland.

Forretningsutvikler Birger Haraldseid og dalig leder New Kaupang Ketil Barkved.

Vi ser at det i framtiden 
må planlegges for  
redusert råvarebruk, 
avfall, utslipp og energi-
forbruk til et minimum når 
det skapes nye verdi- 
kjeder basert på stort  
kraftforbruk. Det er en 
økende interesse fra  
regionale, nasjonale og 
internasjonale aktører for 
etablering i regionen.



www.is-norway.bilfinger.com
www.industrier.bilfinger.com

BILFINGER ENGINEERING & MAINTENANCE  

Porsgrunn | Skien | Bamble 
Rjukan | Holmestrand | Kristiansand

Stavanger | Bergen | Glomfjord
Sunndalsøra | Høyanger | Årdal 

Odda | Karmøy | Hammerfest

Porsgrunn: Erik Ulve   mob. 906 96 726   erik.andreas.ulve@bilfinger.com
Stavanger: Leif Helge Eriksen   mob. 900 23 278   leif.helge.eriksen@bilfinger.com

DIN VEDLIKEHOLDS-,  
ISO- OG PROSJEKTPARTNER

Digitale løsninger  
for økt verdiskapning, 
tverrfaglig kompetanse 
og tjenester for det 
grønne skiftet.

Vedlikehold  |  Verkstedproduksjon og montasje  |  Prosjektleveranser og entrepriser  |  Prosjektledelse, engineering og konsulenttjenester
Isolasjon, stillas og overflate  |  Ildfast muring  |  Logistikk  |  Driftsstøtte og bemanning
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Derfor er det med stor glede vi 
ser frem til å ønske eiendoms- 
aktører fra hele regionen til 
en spennende fagdag hvor vi 

fokuserer på bærekraftig by- og stedsut-
vikling. Velkommen til Citykonferansen 
Stavanger den 11. november på Radisson 
Blu Atlantic Hotel.

CityTalks 
Blant de aktuelle temaene på årets  
konferanse er kontorleiemarkedet i 
Stavanger. Hvilken effekt har Covid-19 
hatt på markedet generelt? Og hvordan 
ser utsikten ut for bransjen i tiden  
fremover?

Etter suksessen i Oslo rigger vi også  
scenen i Stavanger klart for CityTalks. 
Dette er et konsept med en uformell stil, 
der du møter spennende paneldeltakere 

som gjennom samtaler byr på et dypdykk 
ned i aktuelle temaer innen byutvikling.
CityTalks blir ledet av Tor Øyvind  
Skeiseid og vil blant annet dreie seg om 
transformasjonsprosjekter i Stavanger; 
hva har vært vellykket, hva kunne man 
latt være, og hvor bør man satse for å 
revitalisere nye deler av byen?

Etter fagprogrammet inviterer vi til 
CityDinner med god mat og drikke,  
musikalsk underholdning og utdeling av 
den anerkjente Cityprisen for  
Rogaland 2021 som går til regionens beste 
utviklingsprosjekt i året som har gått.

Konferanse = nettverksbygging
Det å delta på konferanser har mange 
åpenbare gevinster. Du holder deg faglig 
oppdatert og orientert i din egen bransje, 
og dyktige foredragsholdere deler av sin 

kunnskap om innovative løsninger og 
fremtidige trusler. Men det er ikke bare 
konferansens faglige innhold som kan gi 
deg stort utbytte.

En viktig arena
Estate Kunnskap arrangerer et tyvetalls 
konferanser i året, noe som representerer 
over 3 000 ulike deltakere fra  
eiendomsbransjen. Eiendomsselskapene 
utgjør den største andelen med 40 
prosent av deltakerne på våre  
konferanser. Investorer, finansaktører og 
arkitekter er også profesjoner som er godt 
representert. Konferanser gjør det mulig 
for folk å møtes i en ellers travel hverdag, 
og legger til rette for fruktbar interaksjon, 
og er dermed en viktig arena for både 
faglig påfyll og utveksling av idéer og 
forretningsmuligheter.

Velkommen til 
Citykonferansen 
Stavanger 2021
Gjennom flere år har Citykonferansen 
vært en viktig møteplass der  
kunnskapsrike foredragsholdere,  
private eiendomsutviklere og offentlige 
planmyndigheter kan diskutere  
byutvikling på tvers av de ulike  
fagområdene. Aldri har vel savnet etter, 
og verdien av den fysiske møteplassen 
vært tydeligere enn nå i kjølvannet av 
koronapandemien.

CityTalks er et 
konsept med en 
uformell stil, der du 
møter spennende 
paneldeltakere som 
gjennom samtaler 
byr på et dypdykk 
ned i aktuelle temaer 
innen byutvikling.
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Konferansen arrangeres i samarbeid med: 

• Norsk Eiendom
• Smedvig Eiendom
• Sparebank 1 SR-Bank, 
• Eiendomsmegler 1 Næringseiendom,
• Base Property
• Stavanger Sentrum 

 

Les  mer om koferansen og meld deg på: 
estatekunnskap.no

Vinduer med 
isolasjonsevne helt 
utenom det vanlige

Store glassfasader krever vinduer med svært god isolasjonsevne mot norske naturkrefter. 

I eXtra-serien leverer vi vinduer med U-verdi ned mot 0,6. gilje.no

Vi er fleksible på det meste – bortsett fra kvaliteten.

Tekst God med ord



Er din virksomhet grønn?

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS 
Oslo | Bergen | Kristiansand | Stavanger | Tromsø | Trondheim | Singapore svw.no

Malin Tønseth 
Partner | Oslo
T 470 25 589 
mto@svw.no

Arne Oftedal 
Partner | Stavanger
T 475 01 718 
aof@svw.no

Nytt bærekraftregelverk trer i kraft om kort tid, og vil få stor betydning for  
svært mange bransjer og virksomheter. Vi i Simonsen Vogt Wiig har spisset  
kompetanse og omfattende erfaring innen ESG compliance, bærekraftig  
finans, klima- og miljørett. Våre advokater følger de regulatoriske kravene  
nøye, og kan rådgi deg og din virksomhet på hvordan dere skal innrette dere  
for å være i forkant av regelverket og styrke konkurransekraft i perioden fremover.

Nikolai Brøvig 
Partner | Stavanger
T 932 09 674 
nbr@svw.no
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Det må legges bedre 
til rette for større bo- 
og serviceregioner 
med gode vei- og 
transportløsninger 
for å sikre verdi- 
skapning og vekst i de 
kommende årene.

Eramet Norway har arbeidet 
med bærekraft i en årrekke 
og er i dag en av verdens 
reneste produsenter av 
manganlegeringer som er 
en innsatsfaktor i stål. Veien 
videre handler om innovasjon 
og utvikling, samt å utnytte 
og ivareta fordelene vi har i 
Norge. 

E
ramet Norway er en del 
av den norske prosess- 
industrien som fremstiller 
produkter avgjørende for 
å lykkes med det grønne 
skiftet. Vi er opptatt av 
å være en ønsket aktør 

også i fremtiden slik at vi etablerte i 
2018 «Veikart mot 2030 og 2050» med 
ambisiøse mål innen klima, miljø, energi 
og sirkulærøkonomi, sier Kåre Bjarte 
Bjelland, direktør for strategi og  
kommunikasjon, Eramet Norway. 

Eramet Norway har i likhet med mange 
industribedrifter i Norge utenlandske 
eiere og konkurrer internasjonalt. 

- Dette gjør at det er helt avgjørende å ta 

vare på og videreutvikle de konkurranse-
fortrinnene vi har i Norge, i hovedsak: 
God tilgang på fornybar kraft, ledende 
teknologi- og industrimiljøer, høyt  
kompetansenivå på alle nivåer i bedriftene 
og stabile samfunnsforhold og handlings-
rom i virkemiddelapparatet. I tillegg må 
Norge fortsatt delta aktivt i det europeiske 
samarbeidet for å sikre gode konkurranse-
messige rammevilkår og unngå særnorske 
ordninger som svekker industriens 
posisjon, sier Bjelland.

Kompetanse er en av de tingen som 
Bjelland er opptatt av, både å utvikle og 
ivareta kompetanse. 

- Det er takket være våre flinke med- 
arbeidere som har bygget kompetanse 
gjennom generasjoner og som er villige 
til å utvikle seg og trå til at vi i dag er en 
verdensledende produsent av mangan-
legeringer, og vi er avhengige et høyt 
kompetansenivå for å utvikle oss videre. 
Kompetansekjeden må styrkes med vekt 
på å skape et tettere samspill mellom 
videregående skoler, fagskoler, høyskoler 
og universiteter som grunnlag for livslang 
og desentral læring, sier Bjelland.

De fleste norske industribedrifter er 
i likhet med Eramet Norway lokalisert 
i distriktene. Det er derfor viktig for 
industriens fremtid at regionene anses 
som attraktive.

- Tilgang på utdanning er sentralt, 

men det handler også om varierte 
arbeidsmarkeds-, bo- og servicetilbud, et 
konkurransedyktig og omstillingsdyktig 
næringsliv og et likeverdig og stabilt 
velferdstilbud. 

- Det må legges bedre til rette for større 
bo- og serviceregioner med gode vei- og 
transportløsninger for å sikre verdiskapning 
og vekst i de kommende årene. Vi har mer 
å gi og skal skape ny historie, men vi er 
avhengige av attraktive regioner lokal- 
samfunn og robuste industriregioner hvor 
folk ønkser å bo, avslutter Bjelland.

De fleste norske 
industribedrifter er 
i likhet med Eramet 

Norway lokalisert 
i distriktene. Det 

er derfor viktig for 
industriens fremtid 
at regionene anses 

som attraktive.

Kompetanse for det grønne skiftet

Kåre Bjarte 
Bjelland
Direktør for strategi 
og kommunikasjon, 
Eramet Norway
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EL-PROFFEN er også 
opptatt av at vi skal tilby 
fremtidsrettede løsninger. 
Derfor får vi ofte tilbud om 
kurs og opplæring, slik at 
vi alltid kan tilby de beste 
løsningene til kundene våre.

Om boligsameiet trenger 
et ladesystem for elbiler, ny 
utebelysning eller kanskje  
å ettermontere et brann- 
alarmanlegg, er det smart 
å begynne med å kontakte 
EL-PROFFEN – Norges 
største elektrikerkjede.

E
L-PROFFEN er en  
samarbeidskjede som 
består av lokale elektro- 
installatører over hele 
landet fra Farsund i sør 
til Honningsvåg i nord. 
Siden EL-PROFFEN har 

en sterk lokal forankring er de godt kjent på 
alle steder hvor de er representert. Kjeden 
stiller også krav til medlemsbedriftene om 
at de må inneha riktig fagkunnskap og gi 
profesjonell og god service.

– Elektrikerne som er tilknyttet 
EL-PROFFEN kan bidra med det aller 
meste innen elektro, og hvis ikke vi har 
spesialkompetanse selv, så kan vi skaffe 
den. Derfor er det bare å ta kontakt med 
oss for en uforpliktende prat, sier Anders 
Kristiansen, som er teknisk byggeleder i 
Hako Elektro.

En rådgiver for ladesystemer
Styrene i borettslag og sameier består 
gjerne av mange personer med god 
kompetanse på en rekke fagfelt, men noen 
ganger skorter det på fagkompetanse 
innen elektro. De siste årene har det vært 
mye fokus på å tilrettelegge og gi beboerne 
mulighet til å lade bilene sine der de bor. 
Men for å få på plass slike løsninger kreves 
det teknisk fagkunnskap og innsikt i 
hvilke løsninger som finnes:

– Vi mener det er lurt å starte med 
å ta kontakt med en av installatørene 
i EL-PROFFEN. De er fagfolk som kan 
foreta en stedlig befaring hvor de sjekker 
hvor mye kraft som er installert i bygget, og 
hvordan infrastrukturen til ladeanlegget  
kan bygges. EL-PROFFEN har også 
kompetanse om lastbalansering som 
sørger for rettferdig lading, samt sørge for 
at anlegget man velger er et åpent system 
som ikke gjør at dere binder dere til én 
bestemt leverandør for evig og alltid, sier 
Therese Lund. Hun er Specialist Sales EV i 
Schneider Electric, en av samarbeids- 
partnerne til EL-PROFFEN innen lade- 
systemer for elbiler.

Alle typer elektrotjenester
Fra tid til annen vil alle boligsameier ha 
behov for større eller mindre arbeider 
innen elektrofeltet:

– Generelt kan jeg vel si at ingen jobb 
er for liten og ingen jobb er for stor, sier 

Anders Kristiansen i Hako Elektro.
– Mitt råd er å ta kontakt med oss. For 

mindre serviceoppdrag kan vi ofte foreslå 
en løsning på telefonen, mens andre 
ganger er det best at vi kommer på en 
befaring for å se nærmere på de lokale  
forholdene. Vi prøver alltid å finne frem 
til de beste løsningene sammen med 
kundene våre, og gir faste priser på det 
aller meste innen elektro, enten det dreier 
seg om nye tavler, brannalarmanlegg eller 
kanskje ny utebelysning. I tillegg foretar 
vi også årskontroller på de elektriske 
anleggene, fortsetter han.

– EL-PROFFEN er også opptatt av at vi 
skal tilby fremtidsrettede løsninger. 
Derfor får vi ofte tilbud om kurs og 
opplæring, slik at vi alltid kan tilby de 
beste løsningene til kundene våre, 
avslutter Kristiansen.

Elektrikerne  
som er tilknyttet 

EL-PROFFEN kan 
bidra med det 

aller meste innen 
elektro, og hvis ikke 

de har spesial- 
kompetanse selv, 

kan de skaffe den.
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Velg en elektroinstallatør 
som også er en rådgiver

EL-PROFFEN er 
Norges største 
elektrikerkjede 
fordi vi har stolt 
fagkunnskap, gode 
betingelser og 
profesjonell service. 
Les mer på:

elproffen.no

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med EL-PROFFEN
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Vestlandet har mange og store mulig-
heter, men er nødt til å fremstå som 
attraktive for omverden. Da kreves en 
omstilling, med bedre mobilitet og 
kortere reisetid for både næringsliv og 
arbeidskraft.

Høy samfunnsøkonomisk nytte
– Det er viktig å så raskt som mulig få 
på plass en funksjonell og moderne E39 
mellom Bergen og Stavanger. Hordfast 
er et av Norges mest samfunnsøkonomisk 
lønnsomme veiprosjekter, og er en 
firefelts motorvei som ikke bare knytter 
Vestlandet tettere sammen, men også 
gir konkurransemessige muligheter og 
utvikling som kommer hele landet til 
gode, sier daglig leder i Hordfast AS, 
Øyvind Halleraker.

Motorveien vil i motsetning til ferjer 
være døgnåpen, og kommer til å erstatte 
tre ferjeforbindelser. Det gjør at man får 

2,5 time kortere reisetid mellom Stavanger 
og Bergen når den nye veien mellom 
byene er ferdig.

Miljøprosjekt
– At man i dag må ta ferjer eller fly 
på strekningen mellom to av Norges 
største byer er svært hemmende for både 
utviklingen og miljøet. Derfor er Hordfast 
også et fantastisk miljøprosjekt, sier 
Halleraker.

Dagens ferjer bruker 15-20 ganger mer 
energi enn tilsvarende trafikk på vei. 
Hordfast vil også kunne erstatte en av 
Norges mest trafikkerte flyruter. Dette 
bidrar til enorme reduksjoner i energi- 
forbruk og utslipp.

Nye arbeidsmarkeder
Med Hordfast realisert blir fremkomme-
ligheten enklere og reisetidene blir så 
sterkt redusert at det vil vokse fram helt 

nye bo- og arbeidsmarkeder.
– Stord, Haugesund, Stavanger og  

Bergen vil bli koblet sammen som 45 
minutters pendleregioner, slik at man får 
et sammenhengende arbeidsmarked fra 
Jæren i sør, til Nordhordland i nord, sier 
han og legger til at det i dette området er 
én million innbyggere.

Vestlandet er Norges viktigste eksport- 
region innenfor marine og maritime virk-
somheter, og har også et stort potensial 
for innovasjon og omstilling i leverandør- 
industrien til olje- og gassektoren.

Muligheter for norsk industri
Over Bjørnafjorden kommer verdens 
lengste flytebru, og over Langenuen en 
hengebro som i seg selv skaper store 
muligheter for norsk industri.

–  Sysselsettingseffekten av Hordfast 
vil være nærmere 25.000 bare i bygge- 
fasen, avslutter Halleraker. 

Skaper større 
muligheter for 
Vestlandet

Over Bjørnafjorden 
kommer verdens 
lengste flytebru.

Med en trafikksikker firefelts motorvei vil Hordfast  
knytte Vestlandet tettere sammen, skape større bo-  
og arbeidsområder og gi konkurransemessige forut- 
setninger for næringslivet.
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Øyvind Halleraker
Daglid leder,  
Hordfast AS
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Les mer på 
www.hordfast.no

Utendørs overspenningsvern
Beskytter dine IP- og gigabet Ethernet applikasjoner i en IP66 kapsling

DEHNpatch outdoor - Overspenningsvern uansett vær!
Som ansvarlig for sikkerhet, overvåking og nettverkskommunikasjon er du nok kjent med dette 
problemet: Overspenningsvern installeres ofte på ekstremt utsatte steder. Til nå har man måtte 
ta hensyn til værrelaterte påvirkninger med værbestandig kabinett som tar tid å installere, samt 
mer komplekst vedlikehold.

Nå er det raskere og enklere: med alt-i-ett-løsningen som består av overspenningsvern, kabinett 
og monteringsbrakett!

Kontakt oss for mer informasjon om denne fleksible og robuste løsningen.

www.elteco.no



• 5000 dekar, 500daa er allerede solgt

• Dypvannskai - ISPS Godkjent

• Ren energi – lavkarbon energimix

• Sentralt i en prosess- og industriregion

• Effektiv og bærekraftig logistikk

• Kjølevannsmuligheter

NORGES STØRSTE 
FERDIGREGULERTE OMRÅDE FOR

ENERGI- OG AREALKREVENDE INDUSTRI 

– MIDT PÅ VESTLANDET!

HAUGALAND NÆRINGSPARK 
THE «GREEN FIELD SOLUTION» 

FOR THE NEW INDUSTRIES

www.haugaland-park.no

Haugaland Næringspark, Gismarvik i Rogaland

488 64 230   /   post@haugaland-park.no

KONTAKT


