
PETRO UTVIKLINGSPROGRAM – OPPSUMMERINGER: 2012 - 2015 

Den overordnede målsettingen med petrostrategien for Bodø og Salten var at regionen 
skulle ta del i den verdiskapningen som petroleumsindustrien innebærer, både på kort og 
lang sikt. 
 
Mulighetsrom er alle vurdert slik at de ivaretar hensynet til følgende tre mulige scenarier: 

• Aktivitet som kan iverksettes uavhengig av en avklaring om leting på Nordland VI og 
VII. Eksempelvis: synliggjøring/markedsføring, leverandørindustri. 

• Aktiviteter som kan forberedes og planlegges før det foreligger en avklaring om leting 
på Nordland VI og VII. Eksempelvis: kartlegging, planlegging, tilrettelegging og 
prosjektering av areal til bruk innen petro, logistikk, baser, 
overvåking/beredskap/sikkerhet etc 

• Aktiviteter som kan iverksettes etter at det eventuelt er besluttet å åpne for leting på 
Nordland VI og VII. Eksempelvis: driftsorganisasjon, ilandføring, bygge modning av 
areal. 
 

Petro prosjektet hadde i oppstarten av utviklingsprogrammet hovedfokus på synliggjøring og 
markedsføring. Det var fokus på å utarbeide materiell som samlet alle viktige opplysninger 
om regionen.  Mulighetsstudie Salten ble sist utarbeidet i 2013. Det er «Saltens Wikipedia». 
Det ble utarbeidet mal for Power Point, felles logo, brosjyrer, kart underlag etc. 

Det var aktiv deltakelse i konferanser, møter, messer og nettverk for at Bodø og Salten skulle 
«ta sin posisjon» i den kommende aktiviteten som var forventer på Nordlandssokkelen. 

Bodøseminaret og lunsjmøter ble arrangert for å få økt interesse for næringen, og for å få 
aksept for Salten regionens plass i den kommende aktiviteten som var forventet på 
Nordlandssokkelen/Nordøstlige Norskehavet. 

Leverandørindustrien i regionen har alltid vært den sterk og solid. I 2011 var leveransene fra 
Salten regionen på 665,8 mill NOK. I 2014 hadde regionen leveranser for 792,6 mill NOK.  

I perioden er det jobbet aktivt med følgende viktige tiltak: 
• Aktiv i forbindelse med høringsuttalelser og leverandørtilrettelegginger for utbygging 

og drift av Aasta Hansteen feltet.   
• Gassrørledning med ilandføring til Meløy. 
• Bodø som Nordland fylkeskommunes eneste og selvsagte kandidat som 

driftsorganisasjon ved funn på Nordlandssokkelen. 
• Leverandørtilrettelegging. 
• Brønnkapslingsenheten til Bodø. Intensjonsavtale om flytting av 04.04.13. 
• Bodø som Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad (logo presentert på ONS 2012) 
• Arealkartlegging/arealtilrettelegging. Flere studier er utarbeidet. 



• Fly Arctic. Sette Bodø lufthavn på olje kartet som en av Norges viktigste huber. 
• Tilpassede utdanningsløp til næringens behov. 

Det ble en endret nasjonal satsing på Norskehavet fra utlysning av 22. konsesjonsrunde som 
skjedde 26. juni 2012 og omfattet 86 blokker i Norskehavet og Barentshavet. Regjeringen 
besluttet 12. juni 2013 å tilby 24 utvinningstillatelser. Tilbudene omfatter kun 4 
utvinningstillatelser i Norskehavet og 20 i Barentshavet. 

Kunnskapsinnhenting i nordøstlige Norskehav – rapport om «Infrastruktur og logistikk ved 
petroleumsvirksomhet» ble lagt fram 23. september 2013. Rapporten begrunner at følgende 
muligheter er aktuelle for Bodø ved leting, utbygging og funn på Nordland VI: 

• Bodø er aktuell som forsyningsbase på grunn av kapasitetsskranker på Helgeland 
• Bodø er aktuell som helikopterbase 
• Bodø er aktuell for avfallshåndtering 
• Bodø er aktuell for etableringer fra underleverandør til operatør, samt V&M aktører. 
• Bodø er aktuell for økte beredskapsressurser 

De samarbeidende partier for stortingsperioden 2013-2017 inngikk 30. september 2013 
avtale om at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutredes  ihht 
petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-
2017.  

Status for Nordlandssokkelen tilsa derfor at det for Bodø og Salten fra 2014 hovedsakelig 
burde satses på følgende aktiviteter: 

• Oljevern, beredskap, sikkerhet og redning 
• Langsiktig tilrettelegging for areal og transport 
• Leverandørindustri 

I hele 2014 og 2015 var det merkbar liten interesse for Norskehavet og Nordlandssokkelen. 
Fra sommeren 2014 har det vært en generell vanskelig periode for næringslivet og 
leverandørindustrien. Status for 2015 har vært fallende oljepriser, færre planlagte brønner 
og brønner er blitt utsatt, for høyt kostnadsnivå slik at kostnadskutt har vært nødvendig, 
samt reduksjon av antall stillinger både hos oljeselskap og leverandørindustri. 

Gjennom utviklingsprogrammet har Bodø fått gjennomslag son sikkerhets- og 
beredskapsbyen i nord. 

 

Bodø, 27.08.15 
A.B.Norø 
 



PETROSTRATEGI FOR BODØ OG SALTEN                                OVERSIKT OVER UTFØRTE AKTIVITETER     PERIODE: 2012 
 
Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø og Salten skal være et kompetanse område  Anne-Britt Norø 
Etablering av møteplasser/nettverk for næringslivet i regionen. 
 
Gjennomførte tiltak: 
Avholdt 2 møter med Petro Arctic og Bodø Næringsforening for etablering av Salten olje- og 
gassnettverk  
 
Avholdt 5 lunsjmøter i samarbeid med NPF avd Nordland og Bodø næringsforum der regionalt 
næringsliv, offentlig virksomhet, org. og interessegrupper blir invitert til åpent møtplass: 

- Fremtidig ingeniørutdanning i Bodø ved Pål Pedersen, UiN 
- Er Bodø med Lille Hjartøy klar for oljerelaterte næringer v/ Trond Åmo, PL 
- Leverandørstrategi Asta Hansteen v/  Kjell Giæver, Petro Arctic  
- Petrostrategi for Bodø og Salten v/Anne-Britt Norø, PL 
- Rappgruppens nye eierstruktur og satsing v/ Inge Henning Andersen, eier og adm dir. 
 

Arrangerte « Icebreaker meeting» 14. mai for aktuelle kontraktspartnere og underleverandører 
Aasta Hansteen. Samarbeid med Statoil. 
 
 Olje og gass seminar i Meløy, 12. november. 
 
 

Presentere Petrostrategi for regionalt og nasjonalt 
næringsliv, offentlige og kompetansemiljøene.  
Få innspill og erfaringer. 
 

ABN 

 
 

  

Aktivitet/ tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø og Saltens fortrinn skal synliggjøres og markedsføres  Anne-Britt Norø 
Aktivitetsplan 2012 utarbeidet Lage en oversikt over hva, hvor, hvem, når og hvilke 

aktiviteter som skal iverksettes. 
 

Fagmessedeltakelse 
 
Gjennomførte tiltak: 
Deltakelse på OTC i Houston 
Deltakelse på ONS i Stavanger 
 

Markedsføre regionen og kontakte utvalgte aktører 
på messen i henhold til handlingsplan for 
Petrostrategien 
 
Team Bodø har hatt regionalt ansvar for deltakelse 
på ONS 2012. 
 

ABN 
 
 
 
 
 
 

Alliansebygging og påvirkningsarbeid 
 
Gjennom arbeid i Kontaktutvalget for olje og gass i Nord Norge og Norskehavsrådet er det 
løpende blitt arbeidet med alliansebygging og påvirkningsarbeid  
 
Det er etablert politisk kontakt for å styrke samarbeidet med: 

Øke innflytelsen og kunnskap hos myndighetene om 
viktige saker for regionen gjennom korrekt og 
sakelig informasjon. 
 
 
 

ABN 



o Hammerfest   
o Kirkenes 
o Lofoten og Vesterålen 
o Stjørdal 
o Kristiansund 
o Aberdeen 

 

Skape synergi og styrke hverandres fortrinn 
gjennom felles innsats. 

Øke synlighet i mediene 
 
Gjennomførte tiltak: 
Møte avholdt med infoavd. Bodø er blitt avholdt 
 

Kontakter lokal/regional media ved arrangement og 
større tiltak 
 
 
Skape regional og nasjonal synlighet særlig gjennom 
arrangement av lunsjmøter, samt ved deltakelse på 
messer 

Alle 
 
 
 

Øke kunnskapen om regionen og bedre kontaktmulighetene for interessenter 
 
Gjennomførte tiltak: 
Har bedt om å få en fremtredende plass på Bodø kommunes nye nettside. 

Skape økt interesse, engasjement og deltakelse 
gjennom bruk av flere kommunikasjonskanaler 
 
 
Lagt  «på is» på grunn av arbeid med ny portal. Ny 
portal  vil presenteres 5. februar 2013 

Trond Åmo 
 
 
 

Møte aktører og myndigheter samt øke kunnskap og markedsføre 
 
Gjennomførte tiltak: 
Deltakelse på konferanser: 
o Bodøseminaret, Bodø 26. januar 
o Norskehavskonferansen, Stjørdal 8. mars 
o Helgelandskonferansen, Sandnessjøen 5-6 juni 
o Novemberkonferansen, Narvik 20-21 nov. 
o Kunnskapsinnhenting, Svolvær 23. november 
o Nordområdekonferanse, Harstad 28. og 29. november 
 
 
Laget  profileringsbrosjyre,  engelsk  
 
Laget presentasjonsmateriell 
 
Presentert petrostrategien i regionen for: 
o Rådmenn, næringssjefer, ordførere, infosjefer 
o Næringsforeninger 

 
Presentert petrostrategien for Brysselkontoret og deres inviterte 
 
Startet utvikling av en langsiktig strategi i forhold til uåpnede områder i NØ Norskehav 
o Aktiv i Oljedepartementets kunnskapsinnhentingen 

 
 
 
Prosjektansvarlig er også ansvarlig arrangør av 
Bodøseminaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økt kunnskap, engasjement og for å få innspill til 
aktiviteter 
 
 
 
 
Styrke deres kunnskap om regionen 

ABN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABN 
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Styringsgruppen 



o Strategiske partnere 
o Felles strategi, budskap og handlingsplan 
o Samhandling med regionråd i Lofoten og Vesterålen 
o Samhandling med og mellom Nordland Troms og Finnmark fylkeskommuner 
o Møte med Statoil v/Morten Loktu og Torolf Christensen 
 
 
Avholdet løpende møter med aktører som: 
o Nordland Fylkeskommune 
o Stortingsrepr fra Nordland. 
o Diverse utvalg 
o Komite medlemmer på Stortinget 
o Olje – og energi departement 
o Div direktorat 
o Kystverket og NOFO 
o Norsk olje- og gass 
o Lisenshavere 
o Bore- og basemiljøer 
o Større leverandører 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markedsføre petrostrategien 
Markedsføre Bodø og Salten 
Markedsføre Salten som lokaliseringssted 
 
 

ABN 
 
 
 
 
 
 
 

Styringsgruppen 
ABN 
Alle 

 
 

  

Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø skal være lokaliseringssted for driftsorganisasjon ved funn på 
Nordlandssokkelen 

 Anne-Britt Norø 

Faktainnhenting/argumentasjon 
 
Utførte tiltak: 
Vurdering av infrastruktur, flaskehalser og muligheter 
Avholdt møte med OED v/ ekspedisjonssjef Ole-Anders Lindseth   
Møter med Statoil og Agenda Kaupang ifm Aasta Hansteen 

Styrke muligheten for fremtidig driftsorganisasjon i 
Bodø 

 
 
 
 

Løpende Informasjon og påvirkning 
 
Utførte tiltak: 
Aktivt deltakelse i høringsrunder 

• Formannskaps sak 7. mars vedr forslag til program for KU av Aasta Hansteen (PL 218) 
• Formannskap sak 21. november vedr plan for drift av Aasta Hansteen 

 
I politiske prosesser tidlig vår ble det fra Nordland side gitt støtte til lokalisering av 
driftsorganisasjon Aasta Hansteen til Harstad. Det betydde at det ikke var grunnlag for å jobbe 
videre med lokalisering i Bodø. 

 
Løpende markedsføring av Bodø ved å møte lisenshavere, deltakere i lisenser og seismikkjøpere 

Fremtidig etablering av service- og støttefunksjoner 
i Bodø 

 



• Møter med Statoil, ConocoPhillips, Shell, Wintershall, RWE Dea, Eni, North Energy, Total 
og Lundin 
 

Løpende markedsføring av Bodø ved å møte politikere, komiteer, departement og direktorat. 
 
Har samarbeidet med fylkeskommunen om felles aktiviteter og utspill der det har vært naturlig 
 
 

  

Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Meløy skal være det naturlige lokaliseringssted for ilandføring av gass ved funn på 
Nordlandssokkelen 

 Finn Nordmo 

Det er blitt innhentet kunnskap om prosjektøkonomiske forhold 
 
Deltakelse i Industrigruppen Nord. 
 
Utførte tiltak: 
Rapport er utarbeidet av Berge til industrigruppen vedr ilandføring til Nordland  
 
Industrigruppen har fått utarbeidet studie på vegne av Fylkeskommunen vedr økt bruk av 
naturgass til industrielt formål. 
 
Deltakelse på: 
o OTC 

 

Få ilandføring av gass til Meløy 
 
 

 
 
 
 

Det er blitt avholdt en rekke møter med aktørers som:  
o Statoil vedr ilandføring fra Aasta Hansteen 
o Gassco 
o Industrikonsern 
o Emas 
o Erfaringsutveksling med prosjektdirektør på Ormen Lange: Tor Tangen 

 

 
Presentert synspunkt på behovet for ilandføring til 
Meløy 

 

 
 

  

Aktivitet Mål Ansvarlig 
Langsiktig tilrettelegging av areal og transport  Trond Åmo 
Det er avholdt en rekke møter med aktører for å avdekke flaskehalser og arbeide for å fjerne 
disse: 
o Fly 
o Helikopter 
o Servicenæring 
o Havn 
o Andre 

 

Øke kunnskapen om arealbetingelser for å bedre 
tilrettelegging av arealer til virksomheter innen olje- 
og gassnæringen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Det er blitt utarbeidet en rekke rapporter i forhold til en fremtidig utbygging av Lille Hjartøy. Det 
er vedtatt at Lille Hjarøy prosjektet skal videreføres. 
 
Det er etablert et samarbeid med nærliggende kommuner om arealutnyttelse til industrielt 
formål i Gildeskål og Meløy. 
 
Befaring i Gildeskål er gjennomført (15.08) og Gildeskål er blitt gjort oppmerksomme på 
mulighetene beskrevet i Kystverkets rapport. 

Avdekke forhold som kan være til hjelp for en bedre 
arealmessig tilrettelegging. 
 
 
Kartlegge og synliggjøre mulige næringsarealer for 
olje- og gassvirksomheter i Salten. 

 

Har markedsført mulig base/næringsareal mot potensielle brukere: 
• OTC 
• ONS 
 
Utførte tiltak: 
Laget en visualisering og en presentasjon av prosjektet Lille Hjartøy 
 
Avholdt møter/besøk hos 
o ASCO 
o NorseaGroup 
o CCB 
o Tananger 
o Vestbase 
o Kværner  

 
Samtaler med andre mulige brukere av basen. 

Synliggjøre Bodø og Salten som et fremtidig 
attraktivt område for etablering av virksomheter. 
 
 
 
Synliggjøre mulige fremtidige næringsarealer for 
olje- og gassvirksomheter i Bodø. 
 
 
Få økt forståelse av arealmessige forhold som har 
innvirkning i tilretteleggelse av industriarealer 
knyttet opp mot olje- og gassvirksomheter. 

 

 
 
 
 

  

Aktivitet Mål Ansvarlig 
Det skal legges til rette for økte leveranser med et bredt leverandørmiljø  Anne-Britt Norø 
Prosessen rundt Aker Solutions er evaluert for å finne ut hva som er de sterke og svake sidene til 
Bodø  
 
Møter med selskaper som kan tenke seg å etablere seg i regionen i forbindelse med Aasta 
Hansteen, samt ved gjenåpning av Nordland VI. 
 
Løpende kontakt med aktuelle bedrifter og besøke de som viser interesse 
 
Løpende oppfølging og dialog med selskaper som vurderer å etablere seg i regionen 

o Siemens, Arne Spetalen 
o Technip, Odd Strømsnes 
o Subsea 7 
o FMC 

Bli bedre til å håndtere henvendelser fra store 
virksomheter og til å presentere Bodø og regionens 
fortrinn. 
 
 

ABN 



o KNM Hydraulikk v/ Johnny Mortensen 
o Statoil – Diverse møter inkl satsing på overvåking, beredskap, sikkerhet  
o Andre 

 
Løpende samarbeid med: 

o LO 
o NHO 
o Bodø Næringsforum 
o LUNN 
o Innovasjon Norge 
o Statoil 
o LOVE Petro 
o Petro Arctic 
o Norsk Industri olje & gass 

 
Regionens leverandørindustri er sterk. Omsatte for 665,9 mill kr i 2011; jfr Levert 2012 
Løpende stimulere, samt  kontakt med bedrifter for å få  videreutvikling av eksisterende 
bedrifter i regionen 
 
 
Aktivitet Mål Ansvarlig 
Bodø/Salten skal arbeide for at kunnskap om petroleum inngår i lokale og regionale 
utdanningsinstitusjoner 

 Anne-Britt Norø 

Har aktivt fulgt opp arbeid med å få utdanning innen tekniske fag som ingeniør og petro ved UiN. 
 

Vært pådriver for å få økt kunnskap om petro i skolen, samt etablering av ingeniør undervisning i 
Meløy. 
 
Samtaler med oljeselskap vedr lærlingeordninger. 

Få flere studieplasser innen ingeniør og petro inn på 
UiN. 
 
 
 

ABN 
 
 

MNU 

 
 

  

Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø skal bidra til at Nordland får en ledende rolle innen oljevern, beredskap, overvåking og 
redning innenfor petroleumssektoren. 

  

Etablere forprosjekt for en styrking av kystnær beredskap 
Tiltak: 
 
Etablert begrepet: «The capital of safety and security in Arctic Europe» 
 
Avholdt møter med Ottar Skog og han er engasjert til å utrede aktuelle,relevante tiltak 
 
Har avholdt møter med Salten IUA, NOFO og Kystverket,  
Har bedt om tilbud fra tre utredere 

o Agenda Kaupang 

 
 
Div tiltak før oppstart av forprosjekt 
 
 
 
 
 
Startet arbeid med tanke på hvordan forprosjektet 
skal organiseres 

ABN 



o DNV 
o Norwegian Petro Service AS (DNV) 

 
Avholdt møter med beredskapsansvarlige for oljeselskapene, Statoil, RWE Dea. 
Avholdt møter med sentrale aktører innen beredskap, DSB, Kystverket, NOFO. 
Avholdt en rekke møte med departement, og stortingsrepresentanter om beredskap og 
sikkerhet. 
 

 
 
Det vil bli etablert et eget utviklingsprogram 
«Sikkerhets- og beredskapshovedstad» 
 

BarentsWatch: 
Møter med UD, OED, Kystverket og medlemmer relevante komiteer for oppfølging. 

Få BarentsWatch lukket del lagt til Bodø. 
Presentere argumenter for lokalisering i Bodø 

ABN 

Laget høringsuttalelser  til KU for „Aasta Hansteen“ 
Sendt uttalelse med vedtak av 7. mars og 21. november. 

 ABN 

Innledet samarbeid med regionene i Lofoten og Vesterålen 
Fremmet Røst, og Værøy sine synspunkter i høringsuttalelse  
 

 ABN 

Cap and Contain 
Startet arbeid med å få Bodø som base for enheten som skal dekke Europa, Vest-Afrika og Arktis 
Nordland fylkeskommune har prosjektledelsen for selve etableringen. 

 IM 
ABN 

 
 

  

Aktivitet/ Tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø og Salten skal aktivt bidra til Kunnskapsinnhenting (KI) vedrørende Nordland VI, VII og 
Troms II 

 Anne-Britt Norø 

Samarbeide aktivt med OED 
o Gitt innspill til KI 
o Møte i regionrådet 14. juni 
o Høringsmøte i Bodø 8. august 
o Deltakelse på høringskonferanse 23. november 
Deltatt på de arenaer der våre syn ble presentert 

Få gjennomslag for regionens synspunkter hos OED.  

Møter 
o Gitt innspill til delrapportleverandører 

 
 
. 
 

 

 
 
Aktivitet/ Tiltak Mål Ansvarlig 
Mulighetsstudie for Bodø og Salten  Anne-Britt Norø 
Det er utarbeidet mulighetsstudie som beskriver industri, kraft, mineraler, kommunikasjon og 
lignende i regionen. 
 

Målet med å utarbeide dette materialet er 
synliggjøring og markedsføring av Salten og 
Nordland slik at regionen kan delta i konkurransen 
med å få etablert virksomheter ved økt aktivitet og 
funn i Norskehavet NØ. 

 



 



PETROSTRATEGI FOR BODØREGIONEN/SALTENREGIONEN      OVERSIKT OVER UTFØRTE AKTIVITETER    PERIODE: 2013 
 
Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø og Salten skal være et kompetanse område  Anne-Britt Norø 
Etablering av møteplasser/nettverk for næringslivet i regionen. 
 
Gjennomførte tiltak: 
Avholdt møter med Petro Arctic og Bodø Næringsforening for etablering av Salten olje- og 
gassnettverk  
 
Arrangerte Bodøseminaret 31. januar 2013 med 116 deltakere. 
 
Avholdt 4 lunsjmøter i samarbeid med NPF avd Nordland og Bodø næringsforum der regionalt 
næringsliv, offentlig virksomhet, org. og interessegrupper blir invitert til åpent møteplass: 

- Elektro og Unifab – Nordnorske bedrifter som satser på petrobransjen v/ Einar 
Jørgensen, Elektro 
- Kan oljeeventyret nå Bodø? v/ Thina Saltvedt, Oil Analyst, Nordea Markeds 
- Helgelandsbase AS – Veien fra kiosk til supermarked v/ Stig Sørra, Helgelandsbase AS 
- Miras – Fra tradisjonell industri til fremtidens teknologi og – kompetanseindustri v/   
Kurt Kristoffersen, Miras Industries AS 

 
Arrangerte « Icebreaker meeting» 29. april for aktuelle kontraktspartnere og underleverandører 
Aasta Hansteen. Samarbeid med Kunnskapsparken Bodø og Statoil. 

Presentere Petrostrategi for regionalt og nasjonalt 
næringsliv, offentlige og kompetansemiljøene.  
Få innspill og erfaringer. 
 

ABN 

   
Aktivitet/ tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø og Saltens fortrinn skal synliggjøres og markedsføres  Anne-Britt Norø 
Aktivitetsplan 2013 utarbeidet 
 
Gjennomførte tiltak: 
Sak i Salten olje- og gass utvalg 29. januar, 15. februar, 15. april og 27. mai. 
Sak i Salten Regionråd 28. februar og 1. mars, samt 7. juni; SR-sak 20/13.  
Sak i formannskapet i Bodø 16. mai ; PS-sak 80/13. 
Sak til formannskapets møte 16. oktober; PS-sak 13/174. Besluttet utsatt til møte 20. nov. 
Planlagt work shop i formannskapet i Bodø 20. november ble strøket av programmet. 

Oversikt over hva, hvor, hvem, når og hvilke 
aktiviteter som skal iverksettes. 

Alle 

Fagmessedeltakelse 
 
Gjennomførte tiltak: 
Deltakelse på OTC i Houston 7. – 10. mai 
Deltakelse på ONS Norway i Stavanger 19.-21. august 
Deltakelse på Offshore Europe i Aberdeen 3. – 6. september 
Deltakelse på Arctic Development i Murmansk 19. – 21. november 

Markedsføre regionen og kontakte utvalgte aktører 
på messen i henhold til handlingsplan for 
Petrostrategien 
 
 
Sammfunnskontoret har hatt regionalt ansvar for 
deltakelse på Offshore Europe 2013. 

Flere 
 
 
 
 
 
 

Alliansebygging og påvirkningsarbeid 
 

Øke innflytelsen og kunnskap hos myndighetene om 
viktige saker for regionen gjennom korrekt og 

ABN 



Gjennomførte tiltak: 
Gjennom arbeid i Norskehavsrådet, Nord-Norsk Petroleumsråd og O6-gruppen er det løpende 
blitt arbeidet med alliansebygging og påvirkningsarbeid  
 
Det er etablert politisk kontakt for å styrke samarbeidet med: 

o Hammerfest   
o Kirkenes 
o Tromsø 
o Lofoten og Vesterålen 
o Stjørdal 
o Kristiansund 
o Stavanger 
o Aberdeen 
o Murmansk 

 

sakelig informasjon. 
 
 
 
Skape synergi og styrke hverandres fortrinn 
gjennom felles innsats. 

Øke synlighet i mediene 
 
Gjennomførte tiltak: 
Media dekning av Bodøseminaret og noen lunsj seminar. Messer er ikke blitt dekket av lokal 
media til tross for at media er tipset om vår deltakelse. 
 

Kontakter lokal/regional media ved arrangement og 
større tiltak 
 
 
Skape regional og nasjonal synlighet særlig gjennom 
arrangement av lunsjmøter, samt ved deltakelse på 
messer 

Alle 
 
 
 

Øke kunnskapen om regionen og bedre kontaktmulighetene for interessenter 
 
Gjennomførte tiltak: 
Har bedt om å få en fremtredende plass på Bodø kommunes nye nettside. 

Skape økt interesse, engasjement og deltakelse 
gjennom bruk av flere kommunikasjonskanaler 
 
 
Ny portal for Bodø kommune som ble tatt i bruk 5. 
februar 2013, vil ikke presentere petrostrategi på 
akseptabelt nivå. Er lagt til nivå 5. 

Trond Åmo 
 
 
 

Møte aktører og myndigheter samt øke kunnskap og markedsføre 
 
Gjennomførte tiltak: 
Deltakelse på konferanser: 
o Bodøseminaret, Bodø 31. januar 
o Norskehavskonferansen, Stjørdal 14. mars 
o Riggkonferanse, Stavanger 14 og 15 mai. 
o Helgelandskonferansen, Sandnessjøen 5-6 juni 
o Petro Harstad, Harstad 28. og 29. august  
o Novemberkonferansen, Narvik 20-21 nov. 
o Nordområdekonferanse, Stavanger 14. og 15. november 
 
Laget presentasjonsmateriell 
 
 

 
 
 
Prosjektansvarlig er også ansvarlig arrangør av 
Bodøseminaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABN 
Alle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presentert petrostrategien i regionen for: 
o Salten Regionråd 
o Næringsforeningene i Bodø og Meløy 

 
Presentert petrostrategien for Brysselkontoret  
 
Startet utvikling av en langsiktig strategi i forhold til uåpnede områder i NØ Norskehav 
o Aktiv i Oljedepartementets kunnskapsinnhentingen – oppfølging med ekspedisjonssjef  
o Strategiske partnere 
o Felles strategi, budskap og handlingsplan 
o Samhandling med regionråd i Lofoten og Vesterålen 
o Møte med Værøy og Røst kommuner 21. og 22. august 
o Samhandling i Nord-Norsk petroleumsråd 
o Samhandling i Norskehavsrådet 
o Møte med Statoil v/Morten Loktu og Øystein Michelsen 
 
 
Avholdet løpende møter med aktører som: 
o Nordland Fylkeskommune 
o Stortingsrepr fra Nordland. 
o Diverse utvalg 
o Komite medlemmer på Stortinget 
o Olje – og energi departement 
o Div direktorat 
o Kystverket og NOFO 
o Norsk olje- og gass 
o Lisenshavere 
o Bore- og basemiljøer 
o Større leverandører 

 

Økt kunnskap, engasjement og for å få innspill til 
aktiviteter 
 
 
 
 
Styrke deres kunnskap om regionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markedsføre petrostrategien 
Markedsføre Bodø og Salten 
Markedsføre Salten som lokaliseringssted 
 
 

ABN 
 
 
 

ABN 
 

Styringsgruppen 
ABN 

 
 
 
 
 
 
 

Styringsgruppen 
ABN 
Alle 

 
 

  

Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø skal være lokaliseringssted for driftsorganisasjon ved funn på 
Nordlandssokkelen 

 Anne-Britt Norø 

Faktainnhenting/argumentasjon 
 
Utførte tiltak: 
Vurdering av infrastruktur, flaskehalser og muligheter 
Avholdt møte med OED v/ ekspedisjonssjef Ole-Anders Lindseth   
 
Viktig å posisjonere Bodø for kommende aktivitet. Arbeidet godt sammen med Nordland 
fylkeskommune. 

Styrke muligheten for fremtidig driftsorganisasjon i 
Bodø 

 
 
 
 

Løpende Informasjon og påvirkning Fremtidig etablering av service- og støttefunksjoner  



 
I politiske prosesser ble det vår 2012 fra Nordland side gitt støtte til lokalisering av 
driftsorganisasjon Aasta Hansteen til Harstad. Det betydde at det ikke var grunnlag for å jobbe 
videre med lokalisering i Bodø. 
 
Det er ingen nye funn som er klar for utvikling. 

 
Utførte tiltak: 
Løpende markedsføring av Bodø ved å møte lisenshavere, deltakere i lisenser og seismikkjøpere 

• Møter med Statoil, ConocoPhillips, Shell, Wintershall, RWE Dea, Eni, North Energy, 
Total og Lundin 
 

Løpende markedsføring av Bodø ved å møte politikere, komiteer, departement og direktorat. 
 
Har samarbeidet med fylkeskommunen om felles aktiviteter og utspill der det har vært naturlig. 
 
De samarbeidende partier for stortingsperioden 2013-2017 inngikk avtale 30. september om at 
det ikke skal åpnes for eller konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen eller 
Senja i perioden 2013-2017. Nordland VI inngår i denne avtalen, selv om området er utenfor 
Salten og sør for Lofoten. 

i Bodø 

 
 

  

Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Meløy skal være det naturlige lokaliseringssted for ilandføring av gass ved funn på 
Nordlandssokkelen 

 Finn Nordmo 

Det er blitt innhentet kunnskap om prosjektøkonomiske forhold 
 
Gjennomførte tiltak: 
Kartlegging av de servicetjenester som Meløy kommune kan tilby. 
 
Administrasjon og ordfører har vært på studie- og samarbeidsbesøk i Sandnessjøen og Inndyr. 
 
Arbeidet med forberedelse for etablering av Halsa havn AS 
 
Aktiv med forberedelse til stiftelse av BMG eiendom. 
 
Deltakelse på: 
o OTC 
o Offshore Europe 

 

Få ilandføring av gass til Meløy 
 
 

 
 
 
 

Det er blitt avholdt en rekke møter med aktørers som:  
o Statoil vedr ilandføring fra Aasta Hansteen 
o Gassco 

 
Presentert synspunkt på behovet for ilandføring til 
Meløy 

 



o Industrikonsern 
o Emas 
 
 

  

Aktivitet Mål Ansvarlig 
Langsiktig tilrettelegging av areal og transport  Trond Åmo 
Areal 
Det er avholdt en rekke møter med aktører for å avdekke flaskehalser og arbeide for å fjerne 
disse: 
o Fly 
o Helikopter 
o Servicenæring 
o Havn 
o Andre 

 
Lille Hjartøy: Planleggings- og reguleringsarbeid for base og oppdatering av modellering, samt 
utarbeidelse av fremdriftsplan i h.h.t. vedtak og hvilke areal som først vil bli tilgjengelig. 
Områderegulering for Lille Hjartøy ble vedtatt april 2013. Utarbeidet prosjekt for utbygging av 
Lille Hjartøy. Bystyret i Bodø kommune har vedtatt å ikke igangsette utbygging på nåværende 
tidspunkt. 
 
Gildeskål kommune: Holder på med å revidere kommuneplanens arealdel og i den forbindelse 
er Saura en del av de områdene som konsekvensutredes. 
 
Meløy kommune: Vurderer om de skal igangsette reguleringsarbeid for Galtneset, Mesøya og 
Halsa. Disse områdene er medtatt i rapport om havnerelaterte områder og vurdert. 
 
Initiativ til stiftelse av BMG Offshore AS 
o Arealgruppen presenterte sitt forslag for Salten olje- og gassutvalg 15. april 
o Møte mellom Bodø, Gildskål og Meløy kommuner 17. juni i Gildeskål. Administrativ 

tilstedeværelse fra Bodø kommune: Rolf Kåre Jensen og Kyrre Dahl. 
o Sak i formannskapet i Bodø 28.08; PS-sak 13/145: Eventuell interkommunal 

selskapsdannelse innen olje-gass. Saksbehandler: Kyrre Dahl. 
 

 
Det er utarbeidet rapport om havnerelaterte arealer tilgjengelig på kort og lang sikt. 
Det er innhentet data fra kommunene i Salten vedrørende kaiforhold. Det som gjenstår er å 
samle dataene i en egen rapport. Resultatene danner grunnlag for å bedømme muligheter for 
tilretteleggelse av petro i regionen. Utarbeide reguleringsplan for Langstranda 
 
 
Det er utarbeidet en oversikt over areal som på kort og noe lengre sikt kan tas i bruk til 
petroformål for Bodø havn. 
 

Øke kunnskapen om arealbetingelser for å bedre 
tilrettelegging av arealer til virksomheter innen olje- 
og gassnæringen.  
 
 
 
 
 
 
Kartlegge og synliggjøre mulige næringsarealer for 
olje- og gassvirksomheter i Salten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderinger om eget utviklingsselskap BMG 
Offshore AS 
 
 
 
 
 
Utrede de eksisterende og potensielle havneareal i 
regionene som er egnet som base-/næringsareal 
 
 
 
  
 

Arealgruppe: 
Trond Åmo 

Per Melgård 
Kyrre Didriken 
(Finn Nordmo) 

(Gunnar Skjellvik) 
 



Har markedsført mulig base/næringsareal mot potensielle brukere: 
• Offshore Europe. 

Gjennomføre befaringer i Aberdeen og Peterheads havner 
 

Gjennomførte tiltak: 
Laget en visualisering og en presentasjon av prosjektet og Saura.  
Avholdt møter/besøk hos 
o CCB Sandnessjøen 
o Kværner Stord 
o GMC Elektro 

 

Synliggjøre mulige fremtidige næringsarealer for 
olje- og gassvirksomheter i Bodø. 
 
 
Få økt forståelse av arealmessige forhold som har 
innvirkning i tilretteleggelse av industriarealer 
knyttet opp mot olje- og gassvirksomheter. 

 

Transport (fly) 
Det har vært møter om lokalisering av fremtidig plassering av helikopterbase med Avinor. 
Avinor har utarbeidet Masterplan for ny sivil flyplass. 
 
Vi ble under OTC kjent med prosjektet FLY ARCTIC. Fra Nordland deltok kun lufthavnene i 
Brønnøy og Alstadhaug. På henvendelse til Greater Stavanger i mai ble vi opplyst om at 
prosjektet var i sluttfasen og at Bodøs eventuelle deltakelse måtte skje ved en videreføring av 
prosjektet. 
 
Videreføring ble besluttet og Bodø kommune søkte om å få delta i prosjektet i brev av 26. 
november. I brev av 03. januar 2014 ble Bodø tilbudt om å delta i videreføring av prosjektet. 
Dette har kommunen sagt ja til. 
 

 
Arbeide for å etablere en supplerende lokasjon til 
eksisterende steder som servicesenter og 
helikopterbase 
 
Bidra til å øke frekvens og direkteruter mellom Bodø 
og andre petro destinasjoner. 
 
 
 

TÅ 
ABN 

 
 
 

  

Aktivitet Mål Ansvarlig 
Det skal legges til rette for økte leveranser med et bredt leverandørmiljø  Anne-Britt Norø 
Gjennomførte tiltak: 
Møter med selskaper som kan tenke seg å etablere seg i regionen i forbindelse med Aasta 
Hansteen, samt ved gjenåpning av Nordland VI. 
 
Løpende kontakt med aktuelle bedrifter og besøke de som viser interesse 
 
Løpende oppfølging og dialog med selskaper som vurderer å etablere seg i regionen 

o Siemens, Arne Spetalen 
o Technip, Odd Strømsnes -> Ordfører Ole Henrik Hjartøy 
o Subsea 7 -> Kyrre Dahl hadde ansvaret 
o FMC 
o Statoil – Diverse møter inkl satsing på overvåking, beredskap, sikkerhet  
o Andre 

 
Fylkesrådet bevilget i mai 2013 av DA Bodø midlene 3,0 mill kroner til Nordland fylkeskommune 

Bli bedre til å håndtere henvendelser fra store 
virksomheter og til å presentere Bodø og regionens 
fortrinn. 
 
 

(ABN) 
 

Kyrre Dahl 
 

Ole Henrik Hjartøy 



til strategisk arbeid med å få etablert leverandørindustri innen petroleum i Bodø. 
 
Løpende samarbeid med: 

o LO 
o NHO 
o Bodø Næringsforum 
o LUNN 
o Innovasjon Norge 
o Statoil 
o LOVE Petro 
o Petro Arctic 
o Norsk olje & gass 

 
Regionens leverandørindustri er sterk. Omsatte for 701,0 mill kr i 2012; jfr Levert 2012 
Løpende stimulere, samt  kontakt med bedrifter for å få  videreutvikling av eksisterende 
bedrifter i regionen. 
 
Har tatt initiativ sammen med Petro Arctic og Bodø Næringsforening for etablering av Salten 
olje- og gassnettverk. 
 
Aktivitet Mål Ansvarlig 
Bodø/Salten skal arbeide for at kunnskap om petroleum inngår i lokale og regionale 
utdanningsinstitusjoner 

 Anne-Britt Norø 

Det ble jobbet med dette i 2012. Ikke i 2013. 
 
 
Vært pådriver for å få økt kunnskap om petro i skolen, samt etablering av ingeniør undervisning 
i Meløy. 
 
Samtaler med oljeselskap vedr lærlingeordninger (prosesslærlinger) 

Få flere studieplasser innen ingeniør og petro inn på 
UiN. 
 
 
 

ABN 
 
 

MNU 
 

MBS 

   
Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø skal bidra til at Nordland får en ledende rolle innen oljevern, beredskap, overvåking og 
redning innenfor petroleumssektoren. 

  

Etablere forprosjekt for en styrking av kystnær beredskap 
 
Gjennomførte tiltak: 
Avholdt møter med flere aktuelle konsulenter for oppfølging av «Kystnært beredskap»; 
herunder Tomas Collin Archer etter at Ottar Skog ble syk. Sliter med å finne god konsulent som 
kan hjelpe oss i den satsingen som ønskes på kystnært beredskap. 
 
Har avholdt møter med Salten IUA og Kystverket. 
 

 
Få etablert Bodø som sikkerhets- og 
beredskapshovedstad i alle relevante sektorer 
 
 
 
 
 
 

ABN 



Møter og befaring på Værøy og Røst 21. og 22. august der vi presenterte våre satsinger  
 

Avholdt møter med beredskapsansvarlige for oljeselskapene, Statoil, RWE Dea, ENI, Shell og 
ConocoPhillips. 
 
Avholdt møter med sentrale aktører innen beredskap; herunder DSB, Kystverket, NOFO. 
 
Avholdt møter med departement, og stortingsrepresentanter om beredskap og sikkerhet. 
 

 

Cap and Contain 
 
Arbeid med å få Bodø som base for enheten som skal dekke Europa, Vest-Afrika og Arktis. 
Det ble inngått intensjonsavtale om flytting til Bodø 04. april. Tidsplan for prosessen er inntatt i 
inensjonsavtalen. Havna har fått utredet tre bygg alternativer. DA tilsagn til Bodø havn på 4 mill 
kr til forsterking av kai ifm bygging. DA tilsagn på inntil 2,0 mill kr til kjøp av key loader. Denne 
må en MDL kapasitet på 24 tonn eller mer. 
 
Etablering av cappen har høy symbol verdi. Denne saken har høy prioritet. 
 

Cappen er på plass i Bodø juni 2016 IM 
PM 
ABN 

Petro utviklingsprogrammet har kommer med ideen og besluttet at Bodø skal være 
hovedstad innen overvåking, beredskap, sikkerhet og redning  
 
Få etablert begrepet: «The capital of safety and security in Arctic Europe» 
 
Utenriksminister Espen Barth Eide erklærte ved flere anledninger i 20102 og 2013 at Bodø er 
Norges forsvarshovedstad og sikkerhets- og beredskapshovedstad i nord; herunder i Stortinget 
17.01 ved svar på interpellasjon om Arktisk råd med tanke på utvikling i regionen. 
 
Vårt arbeid har ført til oppstart av nytt utviklingsprogram «Sikkerhets- og 
beredskapshovedstad» 
 
Flere møter og avklaringer med Nordland fylkeskommune, UiN, Kunnskapsparken Bodø, FoH 
etc. 

Få etablert Bodø som sikkerhets- og 
beredskapshovedstad i alle relevante sektorer 
 
 

ABN 
Alle 

BarentsWatch: 
 
Møter med OED, Kystverket og medlemmer relevante komiteer for oppfølging. 
Eget møte med Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. 
 
Bodø kommune sendte brev av 09.10 til leder av FKDs administrativ faggruppe der vi ber om at 
analysedelen av Barents Watch blir lagt til Bodø. Svar ved brev av 17.12 der det vises til at 
gruppen ser det som viktig å beholde det sterke kompetansemiljøet i Barents Watch i Tromsø. 
 

Få Barents Watch lukket del lagt til Bodø. 
Presentere argumenter for lokalisering i Bodø 

ABN 

Deltakelse på Arctic Development i Murmansk 19. – 21. november 
Presentasjon av Bodø, hva vi kan tilby og våre ambisjoner på konferansen. 

Få etablert Bodø som sikkerhets- og 
beredskapshovedstad i Arctic område 

ABN 



 
Presentasjon av Bodø på NRCC – The Norwegian-Russian Chambre of Commerce nettverksmøte 
 
Møte og presentasjon av Bodø med den nye Generalkonsulen i Murmansk, Ole Anders 
Lindemann. Bodø ble invitert med i «Team Norway» gruppen. Oppfølgingsmøte i Bodø 
13.01.14. 
Møte med Murmansk «Sjøredningstjeneste 20. november. De har godt og nært samarbeid med 
HRS i Bodø. 

 
 

Regjeringen beslutning om å etablere en miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen 
Innhold og størrelse ikke fastlagt.  
 
Ordfører i Leknes og Hadsel er spesielt aktive for etablering i deres region. Tema på Dialogmøte 
i Svolvær 31.oktober. Varaordfører i Bodø skal sjekke ut status. Må følges opp aktivt i 2014 

Miljøbase/oljevernbase - 
«Plaster på såret» etablering 

ABN 
Alle 

 
 

  

Aktivitet/ Tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø og Salten skal aktivt bidra til Kunnskapsinnhenting (KI) vedrørende Nordland VI, VII og 
Troms II 

 Anne-Britt Norø 

Høringsuttalelse fra Bodø kommune på KI 
Utviklingssjef Kyrre Dahl besluttet at Bodø kommune ikke skulle avgi uttalelse til tross for 
påtrykk fra prosjektgruppen. 
 
Deltatt på de arenaer der våre syn ble presentert 
 
Utarbeidet notat av 09.06.13 fra «Infrastruktur og logistikk» som oppsummerer aktuelle 
muligheter med omtale av Bodø regionen.  

Få gjennomslag for regionens synspunkter hos OED. 
 
 
 
 
 
Notatet er vedlagt formannskap sak 16. oktober; PS-
sak 13/174. 

 

 
 
Aktivitet/ Tiltak Mål Ansvarlig 
Mulighetsstudie for Bodø og Salten  Anne-Britt Norø 
Gjennomførte tiltak: 
Det er utarbeidet « 2013 Mulighetsstudie Salten» som beskriver industri, kraft, mineraler, 
kommunikasjon og lignende i regionen.  Detter er regionens «Wikipedia». 
 

Målet med å utarbeide dette materialet er 
synliggjøring og markedsføring av Salten og 
Nordland slik at regionen kan delta i konkurransen 
med å få etablert virksomheter ved økt aktivitet og 
funn i Norskehavet NØ. 

 

 
 
Bodø, 22. januar 2014 
Anne-Britt Norø 



PETROSTRATEGI FOR BODØ, MELØY OG GILDESKÅL       OVERSIKT OVER UTFØRTE AKTIVITETER    PERIODE: 2014 
 
Hele 2014  var det merkbar liten interesse for Norskehavet og Nordlandssokkelen.  De samarbeidende partier for stortingsperioden 2013 – 2017 inngikk 30. september 2013 
avtale om at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutredes iht petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen eller Senja i perioden. 
 
2014 ble fra sommeren et generelt vanskelig år for oljebransjen. Status ble fallende oljepris, for høyt kostnadsnivåslik slik at kostnadskutt ble nødvendig, kutt i stillinger hos 
oljeselskap og leverandørindustri, færre brønner planlagt og brønner ble utsatt. 
 
Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø skal bidra til at Nordland får en ledende rolle innen oljevern, beredskap, overvåking og 
redning innenfor petroleumssektoren. 

  

Brønnkapslingsenheten (Cap and Contain) med tilknyttede aktiviteter, herunder kystnær 
beredskap 
 
Arbeidet  med å få Bodø som base for enheten som skal dekke Europa, Vest-Afrika og Arktis. 
Det ble inngått intensjonsavtale om flytting til Bodø 04. april 2013. Tidsplan for prosessen er 
inntatt i intensjonsavtalen. DA tilsagn til Bodø havn på 4 mill kr til forsterking av kai ifm bygging. 
DA tilsagn på inntil 2,0 mill kr til kjøp av key loader. Denne må en MDL kapasitet på 24 tonn 
eller mer. 
 
Gjennomførte tiltak: 
Det har vært jobbet med prosjektering av bygg, kjøp og drift av key loader, leverandører og 
innsalg/kommunikasjon. 
 
Status 
OSRL er «motvillig» til å flytte enheten fra Stavanger til Bodø. Det ble på slutten av året 
igangsatt ny utredning; mulighetsstudie ved flytting til Bodø. Denne skulle etter planen være 
avlevert i desember.  
 
I oktober ble det besluttet at ordfører i Bodø og næringsråden i fylket har ansvar for 
påvirkningsstrategien for å få enheten til Bodø. Utviklingssjefen i Bodø kommune har det 
administrative ansvaret med å følge dette opp. 
 
Etablering av cappen har høy symbol verdi. Denne saken har høyeste prioritet 
 

Cappen - på plass i Bodø juni 2016 
 
 
 
 
 
 

IMM 
PEM 

 
ABN 

(key loader) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politisk 
GK 

Bodø skal ta posisjon som en miljøbase, kompetanse- og logistikksenter; herunder kystnært 
beredskap 
 
Prosjektet har sendt innspill til mandat av februar for sentralt nedsatt utvalg som skal komme 
med forslag til innhold i basen. 
 
Bodø har deltatt på to innspills konferanser (3. mars og 23. juni) som ble arrangert i Svolvær. 
 

Miljøbase/oljevernbase - 
etablering 
 
 
 
 
Få etablert Bodø som sikkerhets- og 
beredskapshovedstad i alle relevante sektorer 

ABN 
Alle 

 
 
 
 
 
 



Stortinget har for 2015 bevilger 40 mill kroner til å bygge miljøbase/oljevernbase i 
Lofoten/Vesterålen. Det offentlige utvalget ledes av Kystverket. Utvalget skulle fremlegge sin 
innstilling innen årsskiftet. Det skjedde ikke.  
 
Møter med departement, direktorat, tilsyn, organisasjoner og oljeselskap om beredskap og 
sikkerhet. 
 
Det har vært avholdt møter med Utenriksdepartementet, Samferdsels- og 
beredskapsdepartementet og Kystverket. 
 
Det har videre vært møter og avklaringer med Nordland fylkeskommune, UiN, Kunnskapsparken 
Bodø og Salten Brann IKS. 
 
Salten Regionråd har i møte 28. november vedtatt at regionrådet gir sin tilslutning til det 
arbeidet som gjøres i Røst kommune i forbindelse med en fremtidig lokalisering av en 
oljevernbase utenfor Røst. 
 
Vårt arbeid i dette prosjektet har ført til oppstart av nytt utviklingsprogram «Sikkerhets- og 
beredskapshovedstad». Dette startet formelt opp 01.01.2014. 
 

 
 

 
 
 

ABN 
Alle 

Selge inn Bodø som : «The capital of safety and security in Arctic Europe» 
Vi har hatt markeringer/stand på følgende konferanser: 

o Barentshavskonferansen; 31.03 – 02.04 i Hammerfest 
o Beredskapskonferansen; 3.-5. juni i Tromsø 
o Indistri2014; 18. og 19. september i Bodø  
o Novemberkonferansen; 19. og 20. november i Narvik 

 
Vi har hatt stand på messene: 

o OTC 2014; 5. – 8. mai i Houston 
o ONS 2014; 25. – 28. august i Stavanger 

 
Det har vært samhandling med: 

o Regionen 
o Nordland fylkeskommune 
o Værøy/Røst 

 
Annonsering: 

o Maritimt beredskap – Annonsebilag i Dagens Næringsliv i april. 
o Petro Puls nr. 2 – utgiver Helgeland Blad i juni ifm Helgelandkonferansen. 
o Næringsrapport nr. 3 – presentasjon far Bodø ifm brønnkapslingsenheten, samt 

Bodø havns aktiviteter og satsinger. 
 

Få etablert Bodø som sikkerhets- og 
beredskapshovedstad i alle relevante sektorer 
 
 

ABN 
Alle 

Samhandling med Nordland fylkeskommune og regionene i Lofoten og Vesterålen 
 

Samarbeid i regionen ABN 
Alle 



Det har vært god samhandling i spesielt i Bodø. Den har vært særskilt stor samhandling med 
Nordland fylkeskommune, Salten Brann IKF, Maritimt Forum Nord, Universitetet i Nordland, 
Kunnskapsparken Bodø og Hovedredningssentralen for Nord-Norge. 
 
Saura AS og Bodø havn har hatt nærkontakt med Røst kommune, og i arbeidet med 
miljøbase/oljevernbase har det vært samhandling med Lofoten og Vesterålen regionråd. 

 
Aktivitet Mål Ansvarlig 
Bodø/Salten skal arbeide for at det opprettes aktuelle utdanningsløp som rekrutterer til 
petroleumsnæringen 

 Anne-Britt Norø 
Finn Nordmo 

Være en pådriver for å få øket kunnskapen om petroleumsnæringen generelt. 
Bidratt til å opprettholde Meløy videregående skole sin posisjon som leverandør av lærlinger til 
oljeindustrien. 
 
Være en pådriver for fagområder som næringen etterspør. 
Arbeidet for å få realisert en permanent nettbasert ingeniørutdanning (y-veien) i Meløy. 
 
Samhandling med Nordland fylkeskommune og Universitetet i Nordland. 
Avholdt møet med utdanningsråden i fylket. Samhandling med Handelshøgskolen ved UiN. 
Etter sommeren endret situasjonen i næringen seg radikalt. Det ble ikke lenger etterspørsel 
etter nye ingeniører. 
 

Utdanningsløp tilpasset næringslivets behov 
 

ABN 
 
 

MNU 
 

MBS 

 
Aktivitet Mål Ansvarlig 
Langsiktig tilrettelegging av areal og transport  Trond Åmo 
Areal 
Bodø 
Det har vært et «rolig år» innen kartleggingsarbeid. I Bodø arbeides det med en mulig regulering 
av sørvestlige Langskjæret, som vil kunne gi inntil 30 daa nytt sjørettet næringsareal. Langstranda 
er ferdig regulert for utfylling av 60 daa nytt sjørettet næringsareal og det jobbes aktivt med 
regulering av ny adkomst til Kvalvikodden som vil gi 105 daa. 
Tidligere har det pågått et reguleringsarbeid med innseiling til Bodø indre havn som vil gi bedre 
seilingsforhold inn til havna. Utbedring av innseiling er i NTP foreslått startet i 2015 i regi av 
Kystverket. Bodø har rimelig greie forutsetninger for etablering av sjørettet virksomhet.  
 
Meløy 
Selskapet «Halsa havn AS» er kjøpt av Meløy Næringsutvikling AS. De tidligere eiere har kartlagt 
mulighetsrommet som lokalitet for petroleumsrettet virksomhet. Det er nå besluttet selskapet 
skal brukes i annen utviklingsrelatert virksomhet (eks magnesium). Kai eies av Meløy kommune. 
 
Glomfjord havn er kommunens container havn og eies av Meløy Havnebygg AS. Det har vært 
økning i godstrafikken i 2014. I dag handles 2000 – 2500 containere pr år. 
 

Øke kunnskapen om arealbetingelser for å bedre 
tilrettelegging av arealer til virksomheter innen olje- 
og gassnæringen.  
 
 
Kartlegge og synliggjøre mulige næringsarealer for 
olje- og gassvirksomheter i Salten 
 
 
 
Utrede de eksisterende og potensielle havneareal i 
regionene som er egnet som base-/næringsareal 
 
 
 
  
 

Arealgruppe: 
Trond Åmo 

Per Melgård 
Kyrre Didriken 
Finn Nordmo 

Sverre Andersen 
 



Salten Regionråd har vedtatt at Mesøya er regionens ilandføringssted for gass. Utredninger er 
foretatt. Arbeidet er pga. status med henhold til Polarled og Barents- røret lagt på is. 
 
Saura AS 
Selskapet ble stiften ultimo 2014. Aksjekapitalen er 660.000,- kroner. Eier er Bodø havn KF med 
660.000,- kroner, Gildeskål kommune med 330.000,- kroner og Sjøfossen næringsselskap AS med 
330.000,- kroner. 
 
Meløy kommune og Bodø kommune har så langt takket nei til å gå inn på eiersiden i Saura AS. 
 
Styret i Saura AS består av følgende personer: 

o Johan Petter Barlinghaug, styreleder 
o Ingvar Mathisen 
o Mariann Meby 
o Gunnar Skjellvik 
o Brita Bjørnbakk 

 
Barlinghaug har vært innleid til å utarbeide mulighetsstudie for videre satsing. Det er inngått 
avtale med Røst kommune om mellomlagrings- og beredskapsbase på øya. På Saura vil det bli 
satset på subsea og algeproduksjon. 
 
Det er avholdt folkemøter på Røst og i Gildeskål. Det har vært samarbeid med Sortland og Øksnes 
for å få tilsvarende satsing for Nordland VII som det nå er for Nordland VI. 
 
Salten Regionråd har i møte 28. november då gitt sin støtte til arbeidet med Saura-prosjektet, 
hvor det jobbes for etablering av Salten som et industrielt tyngdepunkt for utbygging og drift av 
olje- og gassressursene på Nordland VI, med en målsetting om å skape størst mulig ringvirkninger 
på land 
Dersom arealgruppa skal involveres i arbeidet med Saura AS, må Saura AS komme med en 
bestilling i forhold til behov og aktiviteter – samt avklaring på roller i Sauraprosjektet. 
 
Transport (fly) 
Forprosjekt fasen for ruteutviklingsprosjektet mellom Stavanger, Hammerfest, Tromsø, Harstad, 
Sandnessjøen og Brønnøysund som startet høsten 2012 ble avsluttet i oktober 2013. På eiermøte 
under ONS Norway 19. august 2013 ble det besluttet at det skulle utarbeides et forslag til en 
fortsettelse av ruteutviklingssamarbeidet over en to års periode. 
 
Bodø er blitt, etter forespørsel, deltaker i prosjektet fra 01. januar 2014. 
 
Det ble med bakgrunn i forprosjektet opprettet en ny daglig rute mellom Stavanger og 
Harstad/Evenes og videre forbindelse til Tromsø fra januar 2014. På grunn av lavt belegg og 
«tekniske problemer» ble ruten etter kort tid nedlagt. 
 
I 2014 er det blitt jobbet med: 

Arbeide for å etablere en supplerende lokasjon til 
eksisterende steder som servicesenter og 
helikopterbase 
 
Bidra til å øke frekvens og direkteruter mellom Bodø 
og andre petro destinasjoner. 
 
 
 

KD 
ABN 
TÅ 



o Kartlegging av reisebehov 
o «Mellomkategori» flyplass. For de flyplasser dette gjelder så kan de søke 

departementet om dispensasjon. 
o Reisevane undersøkelse gjennom Avinor 

 
I Bodø har 315 bedrifter blitt kontaktet for å kartlegge reisebehov. 30 % har svart på 
henvendelsen. Rapporten vil presenteres første del av 2015. 
 
Aktivitet Mål Ansvarlig 
Det skal legges til rette for økte leveranser med et bredt leverandørmiljø  Anne-Britt Norø 

Finn Nordmo 
Gjennomførte tiltak: 
 
Aktiv innsalg mot nye leverandører er lagt noe på is på grunn av dagens situasjon innen 
petroleumsnæringen. BRUS har tatt en aktiv lederrolle innen dette feltet. 
 
Regionens leverandørmiljø leverte i 2013 for 792,6 millioner kroner til petroindustrien i 2013. 
Alle leverandørene ble inviterte til møte 11. mars for koordinering og samarbeid om deltakelse på 
årets ONS som ble arrangert i Stavanger 25. – 28. august. I forkant av messen ble det avholdt flere 
koordineringsmøter. Regionens deltakere på ONS var: Petro Utviklingsprogram, Universitetet i 
Nordland, Kunnskapsparken Bodø, Bodø havn, Bodø Industri, Rapp Bomek, Rapp Hydema, Bomek 
Consulting, Unifab, Elektro og Semek. Invis og BRUS var nettverksdeltakere. 
 
 
Antall offshore arbeidere fra nord på norsk sokkel ble presentert av NOG (Norsk Olje og Gass) 
under ONS 2014. Her har: 

• Bodø: 148 ansatte 
• Tromsø: 128 ansatte 
• Brønnøy: 109 ansatte 
• Meløy: 101 ansatte 
• Vega: 32 ansatte 
• Sortland: 25 ansatte 
• Hansel: 20 ansatte 
• Sømna: 17 ansatte 

 
Det er viktig å få presentert realitetene i verdiskapingsbildet. NOG skal starte et prosjekt for å 
presentere realitetene for aktiviteten i nord. Denne jobben skal følges opp i 2015. 
 
Det har vært løpende samarbeid med: 

o LO 
o NHO 
o Bodø Næringsforum 
o LUNN 
o Innovasjon Norge 

Bli bedre til å håndtere henvendelser fra store 
virksomheter og til å presentere Bodø og regionens 
fortrinn. 
 
 

 
 

Ole Henrik Hjartøy 



o Statoil 
o LOVE Petro 
o Petro Arctic 
o Norsk olje & gass 

 
Meløy har etablert et bedriftsnettverk bestående av seks bedrifter som retter seg mot 
oljenæringen. MNU skal sammen med næringsforeningen drifte dette nettverket. 
 
Mandag 11. november hadde Bodø offisielt besøk fra Aberdeen City Council. De var på 
besøksrunde for å sette seg inn i situasjonen i Nord-Norge, nå som oljeaktiviteten i Norge brer seg 
nordover. Det er aktuelt at Aberdeen kommer tilbake neste år med en delegasjon 
bedriftsrepresentanter. Varaordfører Allan Ellingsen ledet Bodøs delegasjon. 
 
Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø skal være lokaliseringssted for driftsorganisasjon ved funn på 
Nordlandssokkelen 

 Anne-Britt Norø 

Posisjonere regionen mot lisenshavere i NØ Norskehav om mulig drifts- og basefunksjoner i 
regionen 
 
Bodø må sikre at Nordland fylkeskommune fremmer Bodø som lokaliseringssted for 
driftsorganisasjon ved funn på Nordlandssokkelsen. 
Dette er et arbeid som det er viktig å være i beredskap på, spesielt overfor regionale 
myndigheter. 
 
Arbeide politisk for åpning av nye felt og områder 

Styrke muligheten for fremtidig driftsorganisasjon i 
Bodø 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ole Henrik Hjartøy 
Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Meløy skal være et naturlig lokaliseringssted for ilandføring av gass ved funn på 
Nordlandssokkelen 

 Finn Nordmo 

Ingen aktivitet i 2014. Styrke muligheten for ilandføring i Salten  
 
 
 

 
 

  

   
Aktivitet/ tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø og Saltens fortrinn skal synliggjøres og markedsføres  Anne-Britt Norø 
Aktivitetsplan 2015 utarbeidet 
 
Gjennomførte tiltak: 
Møte i Salten olje- og gass utvalg: 15.februar. Deltakelse på ONS i Stavanger25.-28. august. 
Sak i Salten Regionråd 28. november; SR-sak 56/14.  

Oversikt over hva, hvor, hvem, når og hvilke 
aktiviteter som skal iverksettes. 

Alle 



Sak i formannskapet i Bodø 29. januar; PS-sak 14/6. 
Sak i bystyret i Bodø 13. februar; PS-sak 14/20.  
Work shop i formannskapet i Bodø 29. januar. 
 
Fagmessedeltakelse 
 
Gjennomførte tiltak: 
Deltakelse på OTC i Houston 5. – 8. mai 
Deltakelse på ONS i Stavanger25.-28. august. 

Markedsføre regionen og kontakte utvalgte aktører 
på messen i henhold til handlingsplan for 
Petrostrategien. 
 
Sammfunnskontoret har hatt regionalt ansvar for 
deltakelse på ONS 2014. 

Flere 
 
 
 
 
 
 

Markering/stand på konferanser: 
o Barentshavskonferansen; 31.03 – 02.04 i Hammerfest 
o Beredskapskonferansen; 3.-5. juni i Tromsø 
o Indistri2014; 18. og 19. september i Bodø  
o Novemberkonferansen; 19. og 20. november i Narvik 

 
Studieturer og delegasjonsreiser 
Meløy gjennomførte befaring i Sandnessjøen og Mo i Rana 20. – 21.oktober. 
Hensikten var å skaffe generell oversikt over hva som skjer på Helgeland. De ønsker videre å 
knytte kontakter og etablere samarbeid og nettverk. 
 

 Flere 
 
 
 
 
 

Finn Nordmo 
Flere 

Annonsering «Sikkerhet- og beredskapshovedstad» 
o Maritimt beredskap – Annonsebilag i Dagens Næringsliv i april. 
o Petro Puls nr. 2 – utgiver Helgeland Blad i juni ifm Helgelandkonferansen. 
o Næringsrapport nr. 3 – presentasjon far Bodø ifm brønnkapslingsenheten, samt 

Bodø havns aktiviteter og satsinger. 
 

 Flere 

Alliansebygging og påvirkningsarbeid 
 
Gjennomførte tiltak: 
Gjennom arbeid i Norskehavsrådet, Nord-Norsk Petroleumsråd og O6-gruppen er det løpende 
blitt arbeidet med alliansebygging og påvirkningsarbeid  
 
Det er etablert politisk kontakt for å styrke samarbeidet med: 

o Hammerfest   
o Kirkenes 
o Tromsø 
o Lofoten og Vesterålen 
o Stjørdal 
o Kristiansund 
o Stavanger 
o Aberdeen 

 

Øke innflytelsen og kunnskap hos myndighetene om 
viktige saker for regionen gjennom korrekt og 
sakelig informasjon. 
 
 
 
Skape synergi og styrke hverandres fortrinn 
gjennom felles innsats. 

Flere 



Meløy – utvikling av ambassadørkorps 
Startet arbeidet med å formalisere kontakt med de fra Meløy som jobber i offshore og i 
oljenæringen 

 
Øke synlighet i mediene 
 
Gjennomførte tiltak: 
Media dekning av Bodøseminaret og noen lunsj seminar. God regional mediedekning av ONS.  
 

Kontakter lokal/regional media ved arrangement og 
større tiltak 
 
Skape regional og nasjonal synlighet særlig gjennom 
arrangement av lunsjmøter, samt ved deltakelse på 
messer 
 
 

Alle 
 
 
 
 

Øke kunnskapen om regionen og bedre kontaktmulighetene for interessenter 
 
Gjennomførte tiltak: 
Har bedt om å få en fremtredende plass på Bodø kommunes nye nettside. 

Skape økt interesse, engasjement og deltakelse 
gjennom bruk av flere kommunikasjonskanaler 
Ny portal for Bodø kommune som ble tatt i bruk 5. 
februar 2013, presentere ikke petrostrategien på 
akseptabelt nivå. Er lagt til nivå 5. 

Trond Åmo 
 
 
 

Møte aktører og myndigheter samt øke kunnskap og markedsføre 
 
Gjennomførte tiltak: 
Deltakelse på konferanser: 
o Bodøseminaret, Bodø 30. januar 
o Norskehavskonferansen, Stjørdal 13. mars 
o Barentshavskonferansen, Hammerfest 31.mars – 02.april. 
o Helgelandskonferansen, Sandnessjøen 3. -4. juni 
o Beredskapskonferansen, Tromsø 3. – 5. mai. 
o Norsk Industri, Bodø 18. og 19. september 
o Nordområdekonferanse, Harstad 05. og 06. november 
o Novemberkonferansen, Narvik 20. -21. november 
 
Laget presentasjonsmateriell 
Produsert brosjyren «Bodø – Capital of safety and security in Arctic Europe» 
Plaster med logo som “give away” 
 
Presentert petrostrategien i regionen for: 
o Formannskapet i Bodø kommune 
o Luftfartsforum Bodø lufthavn 

 
Startet utvikling av en langsiktig strategi i forhold til uåpnede områder i NØ Norskehav 
o Aktiv i Oljedepartementets kunnskapsinnhentingen – oppfølging med ekspedisjonssjef  
o Strategiske partnere 
o Felles strategi, budskap og handlingsplan 
o Samhandling med regionråd i Lofoten og Vesterålen 
o Møte Røst kommune 

 
Samhandling / konferansedeltakelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økt kunnskap, engasjement og for å få innspill til 
aktiviteter 
 
 
 
 
Styrke deres kunnskap om regionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABN 
Alle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABN 
 
 
 

ABN 
 

Styringsgruppen 
ABN 

 
 
 
 



o Samhandling i Nord-Norsk petroleumsråd 
o Samhandling i Norskehavsrådet 
o Møte med Statoil v/Morten Loktu og Øystein Michelsen 
 
Avholdet løpende møter med aktører som: 
o Nordland Fylkeskommune 
o Stortingsrepr fra Nordland. 
o Diverse utvalg 
o Komite medlemmer på Stortinget 
o Olje – og energi departement 
o Div direktorat 
o Kystverket og NOFO 
o Norsk olje- og gass 
o Lisenshavere 
o Basemiljøer 
o Større leverandører 

 

Markedsføre petrostrategien 
Markedsføre Bodø og Salten 
Markedsføre Salten som lokaliseringssted 
 
 

 
 
 

Styringsgruppen 
ABN 
Alle 

Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø og Salten skal være et kompetanse område  Anne-Britt Norø 
Etablering av møteplasser/nettverk for næringslivet i regionen. 
 
Gjennomførte tiltak: 
Bodø: 
Arrangerte Bodøseminaret 30. januar 2014 med 110 deltakere. 
 
Avholdt 4 lunsjmøter i samarbeid med NPF avd Nordland og Bodø næringsforum der regionalt 
næringsliv, offentlig virksomhet, org. og interessegrupper blir invitert til åpent møteplass: 

• Etablering av brønnkapslingsenhet i Bodø v/ driftssjef Per Melgård, Bodø havn KF 
• SARiNord og MarPart v/ Andreas Flåm og Odd Jarl Borch, Universitetet i Nordland 
• Bli kjent med industrieventyret Nordic Sea Hunter v/ avdelingsleder Rune Rørstad, Bodø 

Industri 
• Nor Supply Offshore – fersk nordnorsk aktør i den internasjonale oljebransjen v/ CEO 

Tord Ueland Kolstad, Nor Supply Offshore AS 
 
Meløy: 

• Lunsjmøte med inviterte offshore ansatte fra Meløy. 
• Møte med Norsk olje og gass. Representanter fra næringslivet var også inviterte. 

 

Presentere Petrostrategi for regionalt og nasjonalt 
næringsliv, offentlige og kompetansemiljøene.  
Få innspill og erfaringer. 
 

Finn Nordmo 
Alle 

 
 

  

   
 
Bodø, 03. mars 2015 



Anne-Britt Norø 



PETROSTRATEGI FOR BODØ, MELØY OG GILDESKÅL       OVERSIKT OVER UTFØRTE AKTIVITETER    PERIODE: 2015 
I hele 2015 var det merkbar liten interesse for Norskehavet og Nordlandssokkelen.  De samarbeidende partier for stortingsperioden 2013 – 2017 inngikk 30. september 2013 
avtale om at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutredes iht petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen eller Senja i perioden. 
 
2015 har vært et generelt vanskelig år for oljebransjen. Langt vanskeligere enn 2014. Status er fallende oljepris, for høyt kostnadsnivå slik at kostnadskutt ble nødvendig, kutt i 
stillinger hos oljeselskap og leverandørindustri, færre brønner planlagt og brønner er blitt utsatt. 
 
Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø skal bidra til at Nordland får en ledende rolle innen oljevern, beredskap, overvåking og 
redning innenfor petroleumssektoren. 

  

Brønnkapslingsenheten (Cap and Contain) med tilknyttede aktiviteter, herunder kystnær 
beredskap 
 
Arbeide med å få Bodø som base for enheten som skal dekke Europa, Vest-Afrika og Arktis. 
Det ble inngått intensjonsavtale om flytting til Bodø 04. april 2013. Tidsplan for prosessen er 
inntatt i intensjonsavtalen. DA tilsagn til Bodø havn på 4 mill kr til forsterking av kai ifm bygging. 
DA tilsagn på inntil 2,0 mill kr til kjøp av key loader.  
 
Gjennomførte tiltak: 
Det har vært jobbet med prosjektering av bygg, regionale leverandører og 
innsalg/kommunikasjon. 
 
Status 
OSRL har fra høsten 2013 vært «motvillig» til å flytte enheten fra Stavanger til Bodø. Det ble på 
slutten av 2014 igangsatt ny utredning; mulighetsstudie ved flytting til Bodø.  
 
I oktober 2014 ble det besluttet at ordfører i Bodø og næringsråden i fylket har ansvar for 
påvirkningsstrategien for å få enheten til Bodø. Utviklingssjefen i Bodø kommune har det 
administrative ansvaret med å følge dette opp. 
 
OSRL besøkte Bodø 20. april då. Under dette møtet ble det besluttet at flyttingen av enheten 
skal settes på vent. Bodø havn har i mai avtalt møte med Norsk olje & gass for å diskutere 
videre strategi for å få realisert flytting til Bodø. 
 
Key loader 
Det er gjort en vurdering av Bodø lufthavns behov for key loader også uten tilflytting av 
brønnkapslingsenheten. Key loader brukes til å laste og losse større fly. Behovet er størst innen 
næringene reiseliv; herunder snuhavndestinasjon, fiskeri, transport av tyngre gjenstander etc.  
Eventuelt kjøp skal avklares i 2015. 
 

Cappen - på plass i Bodø juni 2016 
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Politisk 
GK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodø havn 
IMM 

Bodø skal ta posisjon som en miljøbase, kompetanse- og logistikksenter; herunder kystnært 
beredskap 
 

Miljøbase/oljevernbase - 
etablering 
 

ABN 
Alle 

 



Stortinget har for 2015 bevilger 40 mill kroner til å bygge miljøbase/oljevernbase i 
Lofoten/Vesterålen. Ly utvalget som hadde som mandat å vurdere hvordan teknologi, 
produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskap kunne styrkes, 
leverte sin innstilling 6. februar. 
 
Kystverket har lyst stilling som daglig leder i midlertidig sekretariat som foreløpig skal ha 
arbeidssted i Kystverkets lokaler, Kabelvåg. Sekretariatet skal lage en foreløpig rapport innen 1. 
januar 2016 og ferdigstille endelig rapport innen 1. januar 2017. 
 
Det har videre vært møter og avklaringer med Nordland fylkeskommune, UiN, Kunnskapsparken 
Bodø og Salten Brann IKS. 
 
Salten Regionråd har i møte 28. november 2014 vedtatt at regionrådet gir sin tilslutning til det 
arbeidet som gjøres i Røst kommune i forbindelse med en fremtidig lokalisering av en 
oljevernbase utenfor Røst. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samhandling med Nordland fylkeskommune og regionene i Lofoten og Vesterålen 
 
Det har vært god samhandling i spesielt i Bodø. Den har vært samhandling med Nordland 
fylkeskommune, Salten Brann IKF, Maritimt Forum Nord, Universitetet i Nordland, 
Kunnskapsparken Bodø og Hovedredningssentralen for Nord-Norge. 
 
Saura AS og Bodø havn har hatt nærkontakt med Røst kommune, og i arbeidet med 
miljøbase/oljevernbase har det vært også politisk samhandling med Røst. 
 

Samarbeid i regionen Alle 

 
Aktivitet Mål Ansvarlig 
Bodø/Salten skal arbeide for at det opprettes aktuelle utdanningsløp som rekrutterer til 
petroleumsnæringen 

 Anne-Britt Norø 
Finn Nordmo 

Være en pådriver for å få øket kunnskapen om petroleumsnæringen generelt. 
Bidratt til å opprettholde Meløy videregående skole sin posisjon som leverandør av lærlinger til 
oljeindustrien. 
 
Være en pådriver for fagområder som næringen etterspør. 
Arbeidet for å få realisert en permanent nettbasert ingeniørutdanning (y-veien) i Meløy. 
 
Universitetet i Tromsø leder et prosjekt som omhandler «Fremvekst av ny petroleumsindustri 
nord» Prosjektet er finansiert av forskningsrådet. Prosjektet skal belyse offentlig tilrettelegging 
inkl kompetanse. Universitetet besøkte Bodø i mars og hadde en rekke møter om Bodø og 
regionens satsinger. 
 

Utdanningsløp tilpasset næringslivets behov 
 

 
 

MNU 
 

MBS 
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ABN 

 



Aktivitet Mål Ansvarlig 
Langsiktig tilrettelegging av areal og transport  Trond Åmo 
Areal 
Bodø 
Det har vært et «rolig år» innen kartleggingsarbeid. I Bodø har det vært gjennomført mindre 
endring av reguleringsplan for Langstranda. Samuelsvika er utredet som deponi området og mulig 
utskipningshavn.  
 
Saura AS 
Selskapet ble stiften ultimo 2014. Aksjekapitalen er 660.000,- kroner. Eier er Bodø havn KF med 
660.000,- kroner, Gildeskål kommune med 330.000,- kroner og Sjøfossen næringsselskap AS med 
330.000,- kroner. 
 
Meløy kommune og Bodø kommune har så langt takket nei til å gå inn på eiersiden i Saura AS. 
 
Styret i Saura AS  
Tor-Arne Andreassen ble innvalgt som nytt styremedlem i 2015. 
 
Barlinghaug har vært innleid til å utarbeide mulighetsstudie for videre satsing. Det er inngått 
avtale med Røst kommune om mellomlagrings- og beredskapsbase på øya. På Saura vil det bli 
satset på subsea og algeproduksjon. 
 
Det er avholdt folkemøter på Røst og i Gildeskål. Det har vært samarbeid med Sortland og Øksnes 
for å få tilsvarende satsing for Nordland VII som det nå er for Nordland VI. 
 
Salten Regionråd har i møte 28. november 2014 gitt sin støtte til arbeidet med Saura-prosjektet. 
 
I 2015 har det vært jobbet med markedsføring mot opprinnelige mål. Det er også arbeidet med 
planavklaring i Gildeskål. 
 
I Salten olje og Gassutvalgs møte 10.02.då behandlet søknad fra Saura AS og besluttet at Saura AS 
kan søke finansiering av prosjekt hos Petro Utviklingsprogram når disse er sammenfallende med 
aktivitetsplanen for utviklingsprogrammet. 
 
Saura AS vurderer å ansette en person i deltidsstilling høsten 2015 med oppgave å gjøre 
nødvendige utredninger og innsalg av prosjektet. 
 

Øke kunnskapen om arealbetingelser for å bedre 
tilrettelegging av arealer til virksomheter innen olje- 
og gassnæringen.  
 
 
Kartlegge og synliggjøre mulige næringsarealer for 
olje- og gassvirksomheter i Salten 
 
 
 
Utrede de eksisterende og potensielle havneareal i 
regionene som er egnet som base-/næringsareal 
 
 
 
  
 

Arealgruppe: 
Trond Åmo 

Per Melgård 
Kyrre Didriken 
Finn Nordmo 

Sverre Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saura AS 

Fly Arctic prosjektet 
 
Bodø er blitt, etter forespørsel, deltaker i prosjektet fra 01. januar 2014. 
 
I 2014 er det blitt jobbet med: 

o Kartlegging av reisebehov 
o «Mellomkategori» flyplass. For de flyplasser dette gjelder så kan de søke 

Arbeide for å etablere en supplerende lokasjon til 
eksisterende steder som servicesenter og 
helikopterbase 
 
Bidra til å øke frekvens og direkteruter mellom Bodø 
og andre petro destinasjoner. 
 

KD 
ABN 
TÅ 



departementet om dispensasjon. 
o Reisevane undersøkelse gjennom Avinor 

 
I Bodø har 315 bedrifter blitt kontaktet for å kartlegge reisebehov. 30 % har svart på 
henvendelsen. 
 
Rapporten ble presentert februar 2015. Det er avholdt møter mellom Bodø kommune, Salten 
Regionråd og Avinor. Det var enighet om at Bodø bør arbeide strategisk med de funn som 
fremkommer i rapporten. Bodø som hub er et viktig tema i denne sammenheng. Det er også blitt 
mottatt med glede at Fly Arctic er blitt høringsinstans på departementets arbeid med 
rutenett/ruteendringer; herunder høringsinstans til FOT rute ordningen. 
 
Prosjektgruppen anbefalte enstemmig på møte i Meløy 22. og 23. juni at Petro Utviklingsprogram 
bør delta i ny satsing i 2015 og 2016. Nordland fylkeskommune har innvilget et tilskudd på 
290.000 kroner til gjennomføring av dette prosjektet. Nytt program startet opp 26. og 27. august. 
Bodø er ikke med på oppstarting av prosjektet. 
 
Helikopterbase: 
Under møtet i Meløy 22. og 23. juni var det enighet om at programmet bør arbeide for å få 
etablert helikopterbase i Bodø for de uåpnede områder på Nordlandssokkelen. 
 

 
 

Aktivitet Mål Ansvarlig 
Det skal legges til rette for økte leveranser med et bredt leverandørmiljø  Anne-Britt Norø 

Finn Nordmo 
Gjennomførte tiltak: 
 
Aktiv innsalg mot nye leverandører er lagt  på is på grunn av dagens situasjon innen 
petroleumsnæringen. BRUS har tatt en aktiv lederrolle innen dette feltet. 
 
Regionen har lykkes med å ha store og solide leverandørbedrifter og et bredt leverandørmiljø 
som har store leveranser til olje og gass næringen. Noen har hatt problemer siden nedgangen i 
næringen startet sommeren 2014. Andre har hatt vekst. 
 
Alle leverandørene ble inviterte til møte 13. januar for koordinering og samarbeid om deltakelse 
på årets messer som var OTC, ONS Norway og Offshore Europe. Regionens synlighet og aktiv 
deltakelse i nettverk ble også diskutert. 
 
Antall offshore arbeidere fra nord på norsk sokkel ble presentert av NOG (Norsk Olje og Gass) 
under ONS 2014. Her har: 

• Bodø: 148 ansatte 
• Meløy: 101 ansatte 

 
Det er viktig å få presentert realitetene i verdiskapingsbildet. NOG startet ultimo 2014 et prosjekt 
for å presentere realitetene for aktiviteten i nord. Denne jobben er fulgt opp i 2015 og skal 

Bli bedre til å håndtere henvendelser fra store 
virksomheter og til å presentere Bodø og regionens 
fortrinn. 
 
 

 
Ole Henrik Hjartøy 



presenteres av NOG i løpet av høsten. 
 
Det har vært løpende samarbeid med: 

o LO 
o NHO 
o Bodø Næringsforum 
o Statoil 
o LOVE Petro 
o Petro Arctic 
o Norsk olje & gass 

 
Meløy har etablert et bedriftsnettverk bestående av seks bedrifter som retter seg mot 
oljenæringen. MNU skal sammen med næringsforeningen drifte dette nettverket. 
 
Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø skal være lokaliseringssted for driftsorganisasjon ved funn på 
Nordlandssokkelen 

 Anne-Britt Norø 

Ingen aktivitet 2015. 
 
Arbeide politisk for åpning av Nordland VI, VII og Troms II. 
 

Styrke muligheten for fremtidig driftsorganisasjon i 
Bodø 

 
 

Ole Henrik Hjartøy 

Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Meløy skal være et naturlig lokaliseringssted for ilandføring av gass ved funn på 
Nordlandssokkelen 

 Finn Nordmo 

Ingen aktivitet i 2015. Styrke muligheten for ilandføring i Salten  
 
 
 

 
 

  

   
Aktivitet/ tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø og Saltens fortrinn skal synliggjøres og markedsføres  Anne-Britt Norø 
Aktivitetsplan 2015 utarbeidet 
 
Gjennomførte tiltak: 
Møte i Salten olje- og gass utvalg: 15.februar. 
 
Møte med leverandørbedrifter: 13. januar. 
 
Møter i regional prosjektgruppe: 23. mars, 22. og 23. juni. 
 

Oversikt over hva, hvor, hvem, når og hvilke 
aktiviteter som skal iverksettes. 

Alle 

Fagmessedeltakelse Markedsføre regionen og kontakte utvalgte aktører Flere 



 
Gjennomførte tiltak: 
Deltakelse på OTC i Houston 4. – 7. mai 
 

på messen i henhold til handlingsplan for 
Petrostrategien. 
 
 

 
 
 
 

Deltakelse på konferanser: 
o Barentshavskonferansen; 22. – 23.04 i Hammerfest 

 
Studieturer og delegasjonsreiser 
Ingen tiltak gjennomført. 
 

 Kyrre Didriksen 
 
 
 

Annonsering «Sikkerhet- og beredskapshovedstad» 
Ingen tiltak gjennomført. 
 

 Flere 

Alliansebygging og påvirkningsarbeid 
Få og ingen aktiviteter er gjennomført. 
 
Meløy – utvikling av ambassadørkorps 
Startet arbeidet med å formalisere kontakt med de fra Meløy som jobber i offshore og i 
oljenæringen 

 

Øke innflytelsen og kunnskap hos myndighetene om 
viktige saker for regionen gjennom korrekt og 
sakelig informasjon. 
 
 
Skape synergi og styrke hverandres fortrinn 
gjennom felles innsats. 

Flere 

Øke synlighet i mediene 
Dekning av deltakelse på OTC i medier i Bodø. 
 

Kontakter lokal/regional media ved arrangement og 
større tiltak 
 
 

Alle 
 
 
 
 

Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø og Salten skal være et kompetanse område  Anne-Britt Norø 
Etablering av møteplasser/nettverk for næringslivet i regionen. 
 
Få/ingen aktiviteter gjennomført. 

Presentere Petrostrategi for regionalt og nasjonalt 
næringsliv, offentlige og kompetansemiljøene.  
Få innspill og erfaringer. 
 

Finn Nordmo 
Alle 

 
 

  

   
 
Bodø, 26. august 2015 
Anne-Britt Norø 
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