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År

Dette stiller nye krav til kontrakter og samhandling



Case Saga Fjordbase - Florø

Kilde og rettigheter til presentasjonsmateriell: 

INC gruppen, Florø



Fjord Base, Norges største forsyningsbase

Norges største forsyningsbase
- Etablert i 1985
- Moderne havn med 9 kaier
- 65 selskap, 650 ansatte
- 2000 skipsanløp pr år
- 4000 – 5000 trailere pr år
- Kontinuerlig utvikling av basen

Forretningsområder:
- Olje og gass
- Eiendomsutvikling
- Basetjenester
- Industrielt vedlikehold
- Tekniske tjenester



Utfordringer og 
muligheter

• Bransjen står overfor store endringer noe som 

medfører et behov for omstilling og utvikling av nye 

forretningsområder for å opprettholde og utvikle 

basen sin posisjon i fremtiden. Digitale og grønne 

løsninger blir viktig i denne omstillingen

• Det stilles krav og forventninger fra bransjen til en 

grønnere drift, men det innebærer også store 

muligheter for å ta en ledende rolle i det grønne 

skiftet

• Strategiske samarbeid og alliansepartnere blir viktig 

for å oppnå slagkraftige løsninger
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Prosjekt Fremtidens Fjordbase

En grønn forsyningsbase hvor logistikk og baseoperasjoner er videreutviklet og effektivisert, 

informasjonen digitalisert og miljøavtrykket vesentlig redusert. 

• Optimalisert infrastruktur

A1: Utvikling av havneinfrastruktur

A1-1: Utvikling av infrastruktur for slop

A1-2: Utvikling av infrastruktur for bulk

A2: Effektivisering av varestrømmer – Smart hub

• Smart base

B1: Digital samhandlingsplattform

B2: Digital sporing av utstyr og kjøreruter



Smart HUB – Felles varemottak



SMART BASE

● Digital samhandlingsplattform

- Bestilling av tjenester i et samlet bestillingssystem, direkte 

til Saga Fjordbase

- Planleggingsprosess for innkommende skip og kjøretøy

- Oppfølging og fremdriftsrapportering av operasjoner på 

basen

● Digital sporing av utstyr og kjøreruter

- Implementere digital sporingsteknologi for å ha oversikt over 

utstyr og varer på basen

- Optimalisering av kjøreruter

- Effektiv kailogistikk



Gevinster

Det er gjennomført en detaljert beregning av gevinstene 

i prosjektet.

Samlet effekt på logstikkjeden:

+ 30 MNOK årlig besparelse 

Klima- og miljøgevinster:

+2 MNOK årlig besparelse

En stor del av gevinstene tilfaller aktørene på basen.

Prosjektet har mottatt tilskudd fra Kystverket:

«Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner»



Neste fase av prosjektet

• Optimalisert av vareflyt for rør

• Videreutvikling av Smart Hub

• Smart gate

• Videreutvikling av Smart Base

Delprosjekt B2: Smart kjøring

Delprosjekt B3: Trygg og effektiv havn



Smart base v2 - Smart Gate

Utfordring

Eksterne kjøretøy opplever et stort tidsbruk ved 

manuell registrering for åpning av port til ISPS områder. 

Løsning

Anskaffelse av skiltgjenkjenningsteknologi til portene 

på ISPS områdene



Smart base v2 - Smart kjøring

Utfordring

Det bestilles stadig kjøretøy som kjører til og fra basen med 

ledig kapasitet. Videre kjører det flere tomme biler fra basen. 

Manglende koordinering mellom behov for transport og ledig 

kapasitet blant biler skaper ineffektivitet og unødvendig venting 

på utstyr og varer

Løsning

Utvikle en portal hvor bestillinger av transport til og fra basen 

blir synlig, kombinert med at bilenes ledige kapasitet gjøres 

tilgjengelig.



Smart Base v2. Trygg og effektiv havn

Utfordring

Riktig kompetanse i alle ledd er en viktig faktor, spesielt i 

laste- og losseoperasjoner. Gjøres det feil kan det medføre 

en økt HMS risiko og ventetid for andre transporter og fartøy

Løsning

Investere i simulator-teknologi hvor de ansatte kan virtuelt 

læres opp i operasjonene. Teknologien skal simulere reelle 

arbeidsoperasjoner med veiledning og evaluering i etterkant 

for å skape forbedring og etablere best practice



Suksessfaktorer

Samarbeid og samhandling mellom alle aktørene i verdikjedene

Felles målsettinger:

• Økt effektivitet

• Redusert ressursbruk

• Redusert klimaavtrykk

• Færre uønskede hendelser

Avtaler som stimulerer til samarbeid

• Fra konkurranse til allianse

Vilje (og evne) til å dele informasjon digitalt  
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STRATEGISKE ALLIANSER
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● Toveis, forpliktende avtaler med gjensidig avhengighet og lang varighet.

- sterk reduksjon i antall leverandører

- leverandørsamarbeid og strategiske allianser med noen få. 

● Gjenytelsen kan være

- Samarbeid om produktutvikling (lavere kostnader / høyere kvalitet / flere innovasjoner) 

- Informasjonsdeling gjennom integrasjon av systemer

- Felles økonomistyring og administrasjon (åpne bøker/innsyn i kalkyler / forenkling av rutiner)

- Samarbeid om lager og logistikkløsninger

- Samarbeid om miljø og bærekraft

- Markedssamarbeid

● Basis for alliansen er partenes komplementære fortrinn, gjensidig spesialisering, risikodeling,  teknologioverføring og deling av 

kompetanse og rettigheter. 
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