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NorSea baser

Hovedeier:

Etablert i 1965

Drift fra 13 baser

Assosierte baser

NorSea Wind

1 1200+ ansatte

Totalt areal – 2.5 mill. m2
Varehus – 194 100 m2
Verkstedsfasiliteter – 60 500 m2

46 kaier
3 130 m lengde

Omsetning: MNOK 2.580 (FYF)
EBITDA: MNOK 570 (FYF)
Profit fT: MNOK 220 (FYF)

2200 lokasjoner
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Creating leverage in a decarbonizing world

Energy infrastructure
Offshore wind
Technology & 
Decarbonisation 

JEW

Wilhelmsen New Energy



LOGISTICS
Befester og utvikler posisjonen innen 

offshore logistikk og diversifisere 
kundegrunnlaget.

PROPERTY
Utvikler eiendomsporteføljen og 

skaper nye muligheter.

IMPACT
Skaper og tar aktivt eierskap i nye, 

framtidsrettede industrier.

INDUSTRIAL HOLDING
Utvikler selskaper gjennom strukturelle partnerskap

SIKKERHET // Vi skal alltid operere uten skader på personer, materiell, miljø eller omdømme
KARRIERE – UTVIKLING // Vi skal være en attraktiv bedrift som tiltrekker seg kompetanse og tilbyr gode karrieremuligheter
DIGITALISERING // Vi skal effektivisere drift og forbedre kundegrensesnitt gjennom optimalisering av digitale verktøy og it
ESG // Vi skal være en pådriver og tilrettelegger for bærekraftige verdikjeder
RESSURSUTNYTTELSE // Vi skal samarbeide og utnytte synergier på tvers av selskapene og virksomhetsområdene i konsernet

STRATEGI 2022-2030

NorSea er en pådriver for
morgendagens industri og framtidens verdikjeder

Alltid sikre operasjoner

Gode resultater for vekst Kompetanse og kundefokus

Aktive bidrag til lavere utslipp
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NorSea – En reise i olje og gassens historie
Fra etablering av forsyningsbasen på 1970-tallet…

1972: Etableringen av Phillipsbasen i Tananger

Risavika Næringsklynge og regional havn
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Strategiske prioriteter og initiativ

Olje & Gass Forsvar og 
beredskap Havvind Hydrogen & CCUS Hav-rommet

Effektiv og sikre 
logistikk og 

infrastruktur tjenester

Tilrettelegger for 0 
utslipps 

forsyningskjeder

Ekspandere vår støtte
mot forsvar og 

beredskap

Utvikling av service 
industri og

infrastruktur for 
havvind

Utvikling av service 
industri og 

infrastruktur for CCSU 
og lavutslipps energi 

bærere

Utnytte infrastruktur,
kompetanse og 

kapasitet til hav-roms 
næringer

Infrastruktur
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Elektrifisering av 
maskinpark
I slutten av 2022 mottok vi 
våre første elektriske 
stortrucker. Vi har nå 4 på 
basen vår i Dusavik og 2 i 
Kristiansund.

3 mobile kraner bygges nå om 
til elektriske i 2023 til bruk i 
operasjoner på basene våre.

NorSea satser på solceller, og 
har allerede ferdigstilt våre 
første prosjekter. 

2 bygg i Tananger, 1 bygg i 
Dusavik og 1 bygg i 
Kristiansund har nå solceller til 
egen produksjon. 

Landstrøm
NorSea har tatt store 
investeringer på alle lokasjoner 
for å tilrettelegge for landstrøm 
for våre kunders fartøy. 

Et viktig bidrag for å ta ned 
utslipp i verdikjeden. 

Digitale verktøy
Våre digitale løsninger bidrar til 
god informasjonsflyt, forenkling 
av prosesser samt en forenklet 
og sikker logistikk.

Systemene vil være et viktig 
verktøy for å nå våre 
ambisjoner om et redusert CO2 
utslipp og sikre operasjoner på 
basene våre.

Solceller

Noen eksempler på hva gjør vi for å redusere utslipp

Vårt viktigste oppgave blir å legge til rette…… 
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Hydrogen 
plant

Hydrogen

CO2

Natural gass

The H2 and CO2 value chain
CCB Energy Holding AS | Copyright © 2020 

LNG and gas 
terminal

Gas terminal

CO2

reception

Gas reserves
Reservoir for CO2 storage

Distribution

Hydrogen & 
CCUS

Energiparken
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Våre områder ved Energiparken
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Lang
skip

Grønn vekst – skape jobber – industri og næringsutvikling
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H2 

NH3

Hydrogen & Ammonia Bioindustry

Focus areas at the Energy Park

CCUS Power production 

o Use of fuel cell for local 
production of power

o Hydrogen or natural gas 
as fuel

o Carbon capture
o No load on the power 

grid

o Great synergy 
opportunities and 
complete value chain

o Protein as a CO2 product 
for fish farming

o Biogas for hydrogen 
production

o Sustainable use of waste 
as resource

o Access to natural gas 
o Integrated carbon capture
o Potential for large-scale 

and ammonia production
o Immediate proximity to 

the main sea route and 
Bergen Harbor

o Close to maritime 
customers

o Proximity to Northern 
Lights plant for reception 
and deposition of CO2

o Local deposition of CO2 
to the lowest possible 
carbon footprint 

o Captured CO2 can be 
used as raw material for 
products

o Facilitated for DAC 
industries

o Good opportunities for 
synergies

o Key role in the battle 
against climate change

o Leading DAC companies 
are considering 
establishment in the park

DAC 
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• Global oppvarming krever handling 

• Geopolitisk risiko og energisikkerhet forsterker behovet

• Etterspørsel og forbruk av elektrisk kraft vil øke fremover 

• Havvind blir en viktig del av energimiksen; 
- EU: ambisjon om 450 GW innen 2050
- Norge: 30 GW tildelt innen 2040

• Markedspotensial på over 30.000 vindturbiner
- Norges andel er rundt 2.000 turbiner

Drivere og marked

Havvind
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Asset owners & 
development

Manufacturing, 
infrastructure & assembly

Logistics, installation 
& commissioning O&M

Ventyr Energy

In
ve

st
er

in
ge

r

Windworks Jelsa
(Infrastruktur)

Project & Operation 
Support

Pa
rt

ne
re

Norwegian Supplier 
Industry

Et økosystem av etableringer som dekker flere deler av verdikjeden

Havvind
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Olje & Gass teknologi, drift og leverandører
Industri bygget på basis av geologien til kontinentalsokkelen, myndighetenes 
fremsynthet og reguleringer, kompetanse fra eksisterende industrier (maritime 
og prosess) 

Logistics supply bases:

Offshore plant:

Supply base

Oil field

Ac
tiv

ity
/c

os
t

Time

Prod. Start:

Project dominated costs and activities of site. 
Significant activity level after production start:
• Continuous new investments (new wells, tie-ins, mods.)
• Operation and maintenance
• Offshore community (people)

• Logistics onshore function 
as the extension of the 
offshore plant, due to 
strict area limitations 
offshore

• Activities onshore mirror 
offshore activities
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Offshore (flytende) vind
- kun kraftutbygging, eller neste fase i norsk industri og leverandør utvikling?

Offshore wind power plant and supply:

Energy offtake point
?

?
? ?

?

?

Time

Ac
tiv

ity
/c

os
t

Project dominated costs and activities of site:
• Turbine market = Import
• Substructures expected to be globally 

standardized
• Minimum of activities after production start
=> Not replacing Oil & Gas !

Energy offtake and 
grid solution to be 

essential for 
Norwegian long term 

value creation, 
including technology 

innovation and 
development
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Nå ser vi frem til å skape havvind historie...
Industri utvikling og leverandør kjeder

En 15 MW turbin på Viking stadion Service bygget til Vattenfall i Esbjerg havn
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Mulighetsbilde for norsk verdiskapning

Stål vs betong? Verdiskapning i flytende havvind

39%

5%
36%

13%

6%

Substructure

Turbine

Development

Port & staging

<1%

1%

Electrical infrastructure

Assembly & installation Plant commissioning

Source: Life 50+ report - CAPEX reference FOWF based on 10MW FOWT 

Ø Betong vil bli mer miljøvennlig  <CO2

Ø Betong kan produseres med 100% norske råvarer 

Ø Betong vil kunne serieproduseres i Norge <LCOE

Ø Betong vil skape betydelig med norske arbeidsplasser

Ø Norsk verdiskapning vil skape legitimitet til vind industrien

Ø Rogaland har behov for dette i sitt Energi skifte
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• Storskala serieproduksjon med betydelig kapasitet 
til lavere enhetskost per fundament. 

• Norske arbeidsplasser og verdiskapning

• Produksjon basert på betong som gir lavere 
utslipp i produksjonsfasen

• Nærhet til norske leverandører; 
produkter og tjenester basert på norske råvarer

• Eksportmuligheter

WindWorks Jelsa
Målsetning: etablere et effektivt produksjons- og sammenstillingsanlegg 
for flytende havvind
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• Dagens politikk om utvikle, ikke avvikle, kombinert med langsiktig behov for norsk energi 

gir grunnlag for langsiktig satsning, både på O&G og muskler til omstilling til «grønne» 
næringer 

• La oss ta oss de riktige valg slik at vi legger rammene på plass for utvikling av norsk 
industri og leverandør marked.

• Riktige valg, prioritering og «drahjelp» fra myndighetene vil bli avgjørende

• Vi har noen unike muligheter til å bygge morgendagens grønne industri og aktivitet på 
kysten og her i Rogaland

• NorSea skal bidra med det vi kan for å få til Energiskiftet 
(og samtidig skape verdier og sysselsetning)

Oppsummering




