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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um hverskonar starfsemi felst í birgða- og þjónustu miðstöðvum (supply 

base) sem þjónusta fyrirtæki sem starfa í olíu- og gas iðnaðinum. Fyrst verður fjallað örstutt 

um norðurslóðir og landfræðilega afmörkun svæðisins. Drekasvæðið er það svæði innan 

norðurslóða sem er Íslandi hvað næst, bæði landfræðilega og á sviði olíu rannsókna eða 

vinnslu, og verður til umfjöllunar. Sérstaklega verða skoðaðar þrjár hafnir, höfnin í 

Aberdeen, höfnin í Stavanger og höfnin í Esbjerg, sem þjónusta olíu- og gas iðnaðinn. Leitast 

verður eftir að svara hver sérstaða hafnanna er sem gerir þær að þeim vinsælu 

þjónustuhöfnum í þessum iðnaði. Tvö stór þjónustu fyrirtæki voru til skoðunar, sem eru 

leiðandi í sinni starfsemi á heimsvísu, til að leiða í ljós lykilstarfsemi þeirra og hvað gerir 

fyrirtækin að leiðandi afli á sínu sviði ásamt því að skoða hverskonar þjónustu eru fyrirtækin 

að veita fyrir viðskiptavini sína og hvað er sameiginlegt með þeirri þjónustu. 

Margir þættir í þjónustu fyrirtækjanna beggja svipar til hvors annars, ásamt þeim vottunum 

og stuðlum/viðmiðum sem unnið er eftir hvað varðar gæðastjórnunarkerfi, vinnuverndar- og 

öryggisstjórnunarkerfi sem og umhverfisstjórnunarkerfi.  

Hönnun og bygging sérsniðinna miðstöðva, sérhæfð flutningaþjónusta sem felur í sér flutning 

á starfsfólki, birgðum og tækjakosti. Áætlanagerð, innkaup og stjórnun miðstöðva, ásamt 

birgða- og aðfanga stjórnun til að hámarka birgðagetu og lágmarka kostnað.  

Hafnarbakka þjónusta ásamt geymslu svæði, hvort sem það sé innan eða utan dyra, geyma 

þarf mikið af olíu birgðum sem og röra/pípna þjónusta. Dóttur- og samstarfs fyrirtæki spila 

stórt hlutverk í starfsemi fyrirtækjanna til að geta veitt alla þá þjónustu sem til þarf. 
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1. Inngangur 

Umræðan um norðurslóðir og þær auðlindir sem þar eru hafa verið eftirtektaverðar í 

þjóðfélaginu undanfarin ár en skiptar skoðanir eru á hvort Íslendingar eiga að taka þátt í olíu- 

og gasleit eða vinnslu á svæðinu. Umhverfismál eru ofarlega í huga þegar talað er um olíu leit 

eða vinnslu þar sem aukin vitund um áhrif verkefna á þessu sviði hafa á náttúruna. Þremur 

sérleyfum hefur verið úthlutað til leitar og vinnslu á olíu og gasi á Drekasvæðinu á Jan 

Mayen hryggnum. Þar má helst nefna íslenska fyrirtækið Eykon Energy, sem eiga hlut í 

fyrirtækinu Kolvetni, og gerir það þá að hluthafa í tveimur af þremur sérleyfum á svæðinu.  

 

Þrjár hafnir voru til skoðunar til að verða við beiðni Braga Þórs Marinóssonar hjá Eimskip 

sem mynda landfræðilegan þríhyrning og innan hans er mikið olíu- og gas svæði í 

Norðursjónum. Þetta eru hafnirnar Aberdeen í Bretlandi, Stavanger í Noregi og Esbjerg í 

Danmörku. Höfnin í Aberdeen þykir gríðarlega stór þjónustuhöfn fyrir olíu- og gas iðnaðinn 

og það sama má segja um höfnina í Stavanger, sem oft er nefnd olíu höfuðborg Noregs. 

Esbjerg þykir ekki stór í þessu samhengi ef borið er saman við hinar tvær hafnirnar, engu að 

síður eru þeir stærsta höfnin í þjónustu við orku geirann í Danmörku. 

 

Til að kafa nánar ofan í starfsemi birgða- og þjónustu miðstöðva fyrir olíu- og gas iðnaðinn, 

samkvæmt beiðni Ragnars Bjartmarz hjá Eimskip, voru tvö stór fyrirtæki sem sérhæfa sig í 

þess konar miðstöðvar starfsemi skoðuð nánar.  

 

ASCO er leiðandi fyrirtæki í stjórnun birgða- og þjónustu miðstöðva og þjónusta stærstu 

fyrirtækin í olíu- og gas iðnaðinum í heiminum en ASCO er starfrækjandi um allan heim. 

Þeir eru með starfsemi í Evrópu þar sem Aberdeen spilar stórt hlutverk ásamt því að vera 

með starfsemi í Noregi, meðal annars á Stavanger svæðinu, nánar tiltekið Risavika höfnin í 

Tananger, Sola, ásamt Hollandi en sú staðsetning verður ekki til skoðunar.  

 

NorSea Group var stofnað til að veita víðtæka, faglega og sérfræðilega þjónustu til 

svæðisbundinna fyrirtækja sem starfa í olíu- og gas iðnaðnum. Fyrirtækið er, líkt og ASCO, 

leiðandi fyrirtæki í stjórnun birgða- og þjónustu miðstöðva og eru miðstöðvar þeirra 

staðsettar meðfram ströndum Noregs og eru níu talsins. Sex miðstöðvar þeirra sem styðja 

mest við olíu- og gas iðnaðinn voru skoðaðar nánar. 
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Rætt var sérstaklega við Eimskip og óskað eftir samstarfi við þá við gerð þessa verkefnis og 

langar mig að þakka Eimskip kærlega fyrir samvinnuna. 

Einnig langar mig að þakka leiðbeinanda mínum, Þorgeiri Pálssyni, sérstaklega fyrir mikla og 

ómetanlega aðstoð við við gerð verkefnisins. 

Eimskip óskaði eftir því að fá nánari upplýsingar um hver starfsemi birgða- og 

þjónustumiðstöðva, sem þjónusta olíu- og gasiðnaðinn, eru í raun. 

 

Rannsóknarspurningin sem verkefnið leitast eftir að svara er: „Hver er starfsemi birgða- og 

þjónustumiðstöðva sem þjónusta olíu- og gasiðnaðinn?“ 
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2. Norðurslóðir 

Þegar talað er um norðurslóðir þá er átt við það svæði sem er staðsett á norðurhveli jarðar og 

eru átta lönd hluti af umræddu svæði. Þau eru, ásamt Íslandi, Kanada, Bandaríkin, Finnland, 

Noregur, Rússland, Svíþjóð og að lokum Danmörk.  

 

 

Mynd 1: Svæðaskipting norðurslóða. Mynd fengin af heimasíðu Arctic Council. 

 

Þrátt fyrir að Danmörk sé ekki innan svæðisins þá fer það með umboð fyrir hönd Grænlands 

og Færeyja í þeim efnum enda þjóðir sem báðar eru undir Danaveldi og eru því ekki 

sjálfstæðar þjóðir. Bæði löndin, ásamt Íslandi, eru einu þjóðirnar þar sem allt flatarmál 

landsins fellur innan svæðisins en hin löndin sex eru innan þess eingöngu að hluta til. 
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Ottawa yfirlýsingin frá 1996 stofnaði formlega Norðurskautaráðið sem fjölþjóðlegan 

vettvang til að stuðla að samstarfi, samhæfingu og samskiptum meðal norðurskautalandanna 

(„About the Arctic Council“, e.d.).  

Norðurskaut Kanada umlykur 40% af landmassa landsins („Member States“, e.d.-a) en 

Nunavut er sjálfstjórnarríki innan Kanada í norðurhluta Nýfundnalands og Labrador sem var 

áður hluti af Northwest Territories. Northwest Territories er norðan við Nunavut þar sem 

mestur fólksfjöldi norðurhluta Kanada er búsettur og norðan af því er ríkið Yukon Territory 

sem er vestast og jafnframt minnsta bandalagsríki Kanada. 

 

 

Mynd 2: Svæðaskipting Kanada á norðurslóðum. Mynd fengin af heimasíðu Arctic Circle. 

 

Alaska er stærsta ríki Bandaríkjanna ef horft er á landsvæði. Mestur hluti ríkisins er talinn til 

norðurslóða, norðaustan við Yukon Territory og þar norðan af er íshafið.  

Mörg ríki, svæði og lýðveldi sem liggja meðfram íshafinu er sambandsháð Rússlandi að 

einhverju eða miklu leiti og falla þau undir Rússland. Þessi ríki eru Chukotka, Koryakia, 

Kamchatka, Magadan, Sakha, Taimyr, Evenkia, Yamalo-Nenets, Khanty-Mansi, Komi, 

Arkhangelsk, Murmansk, Karelia, ásamt eyjunum Novaya Zemlya og Franz Josef Land. 
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Mynd 3: Svæðaskipting Rússlands á norðurslóðum. Mynd fengin af heimasíðu Arctic Circle. 

 

Lappland og Oulu eru þau landsvæði Finnlands sem eru innan landfræðilegra hlutdeildar 

norðurslóða. Finnland hefur mikið fram á að færa í samstarfi á svæðinu vegna mikillar 

reynslu þar, það á meðal annars nokkrar líffræðilegar rannsóknarbækistöðvar í Lapplandi, þar 

sem vistfræði norðurskautsins er rannsakað („Member States“, e.d.-b).  

Í Svíþjóð eru tvö héruð innan svæðisins en þau eru Norrbotten og Västerbotten. 

Nordland, Tromso og Finnmark eru héröð í Noregi sem liggja meðfram hafinu og eru við 

landamæri Svíþjóðar og Finnlands. Ásamt þessum þremur héruðum er eyjan Svalbarði sem er 

einnig hluti af Noregi en Norðmenn hafa mikinn hug á að þróa norðurskautasamstarfið enn 

frekar („Member States“, e.d.-c). 
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Seinustu tvö löndin sem eru hluti af norðurslóðum eru Danmörk og Ísland en undir 

Danmörku eru löndin Færeyjar og Grænland („Member States“, e.d.-d) en þessi tvö lönd 

liggja næst Íslandi.  

Eins og fram kom í Viðtalinu, þar sem Bogi Ágústsson ræddi við Dr. Michael Byers, 

prófessor í alþjóðalögum og stjórnmálum, eru loftslagsbreytingarnar sem hafa átt sér stað 

aðal ástæða aukins áhuga á norðurslóðum. Losun magns koltvíildis útí andrúmsloftið hefur 

aukist um 40% á nokkrum áratugum og helst það í hendur við 40% minnkun hafíss á 

norðurslóðum á sama tímabili, en með minnkun hafís hefur vinnsla auðlinda orðið möguleg. 

Vert er að taka fram að þrátt fyrir að tækifærin séu til staðar eru margar hættur sem fylgja 

loftslagsbreytingum sem geta haft alvarlegar afleiðingar víða um heim. Þessi tækifæri þurfa 

athygli stjórnvalda en á sama tíma þurfa stjórnvöld að reyna að koma í veg fyrir eða minnka 

breytingar í loftslagi (Bogi Ágústsson og Byers, 2014). 

2.1 Auðlindir 

Margar þjóðir hafa hugsað sér gott til glóðarinnar á undanförnum árum og reynt að tryggja 

sína þátttöku í auðlindarleit á svæðinu, sérstaklega olíu- og gasleit, enda gríðarlegt magn af 

verðmætum sem eru til staðar í formi auðlinda á norðurslóðum ef vel heppnast í leitinni. 

Bandaríkjamenn og Rússar áætla (Potts og Schofield, 2008) að allt að 25% af ófundnum 

auðlindum heimsins í formi orku, olíu og gass, sé að finna á svæðinu. Á ráðstefnu Arctic 

Circle sem haldin var á Íslandi í Hörpu 12-14 október 2013 sagði Rúni M. Hansen, aðstoðar 

forstjóri Statoil, að 22% af ófundinni olíu og gasi heimsins sé að finna á norðurslóðum (Rúni 

M. Hansen, 2013). 

Þrjú svæði á norðurslóðum eru oftast nefnd til sögunnar þegar talað er um olíu og gas en það 

eru svæðin Jan Mayen og Drekasvæðið ásamt svæði við austur Grænland. Níu olíufélög hafa 

fengið úthlutað nýjum sérleyfum frá Grænlendingum til olíuleitar en meðal þeirra félaga eru 

Shell, Statoil, BP, Chevron og Conoco Philips (Kristján Már Unnarsson, 2013). 

Þrátt fyrir alla þessa auðlind á hafi úti þá er olía og gas ekki einu auðlindirnar sem leynast á 

norðurslóðum heldur hafa Grænlendingar yfir gríðarlegum auðlindum að búa. Þær auðlindir 

hafa hingað til verið umluktar þykkum ís sem hefur, með hnattrænni hlýnun, bráðnað og haft 

í för með sér að sjávarmál hefur hækkað á allri jörðinni (Potts og Schofield, 2008). Ekki 

verður fjallað nánar um Grænland eða þær auðlindir sem þar eru, það sama má segja um Jan 

Mayen, heldur verður horft í átt til Drekasvæðisins. 
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2.2 Drekasvæðið 

Drekasvæðið nær yfir um 42.700 km
2
 en það svæði sem búið er að úthluta sérleyfum er á 

norðurhluta Drekasvæðisins. Það er nyrst á norðaustur hluta efnahagssvæði Íslands og liggur 

samhliða norður af 67 gráðu N og austur af 10° 30´W. Alþjóðlegur samningur milli Íslands 

og Noregs hvað varðar landgrunn milli Íslands og Jan Mayen svæðisins á við um sama svæði 

og nær sá hluti svæðisins yfir 12.720 km
2
 eða næstum 30% af Drekasvæðinu („Oil 

exploration in the Dreki area on the Jan Mayen Ridge“, 2007). 

 

 

Mynd 4: Olíusvæði á Drekasvæðinu. Mynd fengin úr skýrslu Iðnaðarráðuneytisins – Oil exploration in the Dreki area on 

the Jan Mayen Ridge.  

Sérleyfin til olíuleitar sem veitt hafa verið á svæðinu eru þrjú talsins eftir annað útboð 

sérleyfa en þau skiptast á eftirfarandi hátt:  

 Tvö sérleyfi voru veitt í janúar 2013 þar sem Norðmenn voru með í báðum og 

eru þau í samræmi við ákvæði laga nr. 13/2001 („Sérleyfi“, e.d.). 

o Faroe Petroleum Norge AS (rekstraraðili) 67,5%, Íslensk Kolvetni ehf. 

7,5% og Petoro Iceland AS. 25% – rautt svæði. 

o Ithaca Petroleum ehf. (rekstraraðili) 56,25%, Kolvetni ehf. 18,75% og 

Petoro Iceland AS. 25% – blátt svæði. 
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 Eykon fékk frest til að finna samstarfsaðila og samið var við kínverskt félag 

ásamt norsku félagi sem er í samræmi við 5 mgr. 8 gr. laga nr. 13/2001 og 

grein 3(3) tilskipunar 94/22/EB, lög um umsóknir utan útboðstímabils 

(„Sérleyfi“, e.d.). 

o CNOOC International Ltd (rekstraraðili) 60%, Eykon Energy ehf. 15% 

og Petoro Iceland AS. 25% – grænt svæði.  

 

 

Mynd 5: Skipting sérleyfa á Drekasvæðinu. Mynd fengin af heimasíðu Orkustofnunar. 

 

Samkvæmt Skúla Thoroddsen, lögfræðingi Orkustofnunar, kostar gríðarlegt fjármagn að bora 

tilraunabrunna á Jan Mayen svæðinu en hann segir að það sé sitt hvoru megin við miljarðinn í 

íslenskum krónum (Skúli Thoroddsen, 2014). Til að geta betur metið raunverulega möguleika 

olíufunda á svæðinu hefur íslenska ríkið það hlutverk að afla gagna um auðlindina, kortleggja 

hvernig hún lítur út. Að því loknu fá þeir gögn frá leyfishöfum á sitt borð til að geta, á 

sjálfstæðan hátt, metið auðlindina og bera svo niðurstöður sínar saman við niðurstöður eigin 

rannsókna leyfishafa (Skúli Thoroddsen, 2014). 
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Eftirfarandi er tímalína leyfishafa sérleyfa: 

Faroe Petroleum Norge AS – leyfi til 7 ára: 

 

Mynd 6: Tímalína Faroe Petroleum Norge AS. Mynd fengin úr glærum Skúla Thoroddsen af málþinginu Ísland á 

Norðurslóðum. 

 
Ithaca Petroleum ehf – leyfi til 10 ára: 

 

Mynd 7: Tímalína Ithaca Petroleum ehf. Mynd fengin úr glærum Skúla Thoroddsen af málþinginu Ísland á 

Norðurslóðum. 

 
CNOOC International Ltd – leyfi til 12 ára: 

 

Mynd 8: Tímalína CNOOC International Ltd. Mynd fengin úr glærum Skúla Thoroddsen af málþinginu Ísland á 

Norðurslóðum. 

 

Greiningarvinna er nú í gangi sem mun standa yfir í um 6 til 10 ár. Eftir þann tíma er staðið 

frammi fyrir þeirri ákvörðun eða spurningu um að hefja tilraunaborun, þar sem um þrjú 

sérleyfi er að ræða þá er einnig um þrjár tilraunaholur að ræða. Fyrirtækin ráða sjálf hvernig 

farið er með leyfin, hvort þau vilji halda áfram starfseminni, skila leyfinu eða selja leyfin 

áfram (Skúli Thoroddsen, 2014). Ekki hefur verið tekin ákvörðun af stjórnvöldum um að fara 
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af stað með annað útboð þar sem þeir ætla sér að kanna hvaða reynsla fáist við þau leyfi sem 

nú þegar hafa fengist úthlutuð (Skúli Thoroddsen, 2014). 

Í skýrslu um olíurannsókn á Drekasvæðinu sem útbúin var fyrir Iðnaðarráðuneytið árið 2007 

voru settar fram fjórar mismunandi sviðsmyndir um mögulega þróun rannsókna og vinnslu 

olíu og gass á norðurhluta svæðisins. Einnig var tekinn til kostnaður sem gæti hlotist af 

miðað við mismunandi aðstæður.  

Sviðsmyndir („Oil exploration in the Dreki area on the Jan Mayen Ridge“, 2007):  

Sviðsmynd 1 fjallar eingöngu um rannsóknar stigið þar sem ekki er um olíu eða gas fund að 

ræða. Í útreikningum er áætlað að öll þjónusta í flutningum, meðal annars þyrlu og skipa 

flutningum, ásamt miðstöðvarþjónustu sé leigð og er kostnaðurinn talinn vera um 230 milljón 

bandaríkjadollara, eða um hátt í 26 milljarða íslenskar krónur. Áætlað er að fimm til tíu 

starfsmenn séu við störf í þjónustumiðstöðinni í landi.  

Sviðsmynd 2 ætti við ef um úrvinnslu einnar til þriggja lítilla til miðlungsstórra olíusvæða 

væri að ræða og í kostnaði er áætlað að vinnsla, geymsla og útflutningur olíu og gass sé 

starfrækjandi á sjó úti. Miðstöð í landi myndi sjá um stjórnun, tæknilega virkni, 

birgðamiðstöð/þjónustumiðstöð og flutninga sem myndi styðja við vinnsluna á sjó úti, en 

þessi þjónusta yrði eins og í sviðsmynd 1, leigð út. Kostnaður við rannsóknirnar er talinn vera 

300 milljón bandaríkjadollara, eða hátt í 34 milljarðar íslenskra króna. Kostnaði við þróunina 

er skipt niður eftir fjölda olíusvæða og skiptist á eftirfarandi hátt:  

 Þrjú olíu svæði, 3.200 milljón bandaríkjadollara og hámarks árlegur rekstrarkostnaður 

er 100 milljón bandaríkjadollara. 

 Tvö olíu svæði, 2.600 milljón bandaríkjadollara og hámarks árlegur rekstrarkostnaður 

er 80 milljón bandaríkjadollara. 

 Eitt olíu svæði, 1.900 milljón bandaríkjadollara og hámarks árlegur rekstrarkostnaður 

er 60 milljón bandaríkjadollara. 

Áætlaður fjöldi starfsmanna frá olíufyrirtækjunum er talinn vera í kringum 10 til 15 manns, 

við þjónustu og þjónustumiðstöð eru 20 til 30 manns og starfsmannafjöldi sem starfar 

samkvæmt vöktum á sjó úti væru 60 til 100 manns þar sem starfsvið þeirra væri við rekstur, 

viðhald og þjónustu. 

 



 

 

12 

Sviðsmynd 3 áætlar að um sé að ræða sitt hvor þrjú svæðin í olíu og gasi á mismunandi 

svæðum þar sem framleiðslan mun fara fram bæði á sjó úti og í landi og mun njóta stuðnings 

stoðstarfseminnar í landi. Áætlað er að rannsóknarkostnaður verði í kringum 410 milljón 

bandaríkjadollara og að kostnaður við fjárfestinguna sé 9.200 milljón bandaríkjadollara. Á 

svæði 1 er hámarks árlegur rekstrarkostnaður 80 milljón bandaríkjadollara og fyrir svæði 2 

væri kostnaðurinn 190 milljón bandaríkjadollara. Eins og í hinum sviðsmyndunum er 

þjónustan leigð. Starfsmannafjöldi frá olíufyrirtækjunum er talinn vera um 30 til 50 manns og 

starfsmenn sem starfa við fljótandi náttúru gas er áætlaður vera 100 til 150 manns.  

Að lokum er sett fram seinasta sviðsmyndin, sviðsmynd 4, sem svipar til sviðsmyndar 3 þó 

með þeirri breytingu að olía verði fundin á svæði 2 í stað gass. Hér er áætlað að 

rannsóknarkostnaður verði 350 milljón bandaríkjadollara og að kostnaður við fjárfestinguna 

sé 5.500 milljón bandaríkja dollara. Á svæði 1 er sami hámarks rekstrarkostnaður á ári og 

settur var fram í sviðsmynd 3, eða 80 milljón bandaríkjadollara, en á svæði 2 hefur hámarks 

árlegur rekstrarkostnaður lækkað niður í 90 milljón bandaríkjadollara. Enn og aftur er 

þjónustan leigð sem notast verður við í sviðsmyndunum. Starfsmannafjöldinn frá 

olíufyrirtækjunum er talinn vera, eins og í sviðsmynd 3, 30 til 50 manns og mannfjöldin sem 

starfar á sjó úti við vélastjórnun, viðhald og þjónustu er talinn vera 120 til 200 manns hverju 

sinni. 
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Tafla 1: Tafla yfir sviðsmyndir og kostnað hverrar sviðsmyndar. Tafla fengin úr skýrslu Iðnaðarráðuneytisins - Oil 

exploration in the Dreki area on the Jan Mayen Ridge. 

Sviðsmynd Leyfi á svæði 1 Leyfi á svæði 2 Kostnaður* 

Sviðsmynd 1:         

Ekkert finnst 

5 rannsóknar holur       

Engin olíu eða gas fundur 

3 rannsóknar holur                

Engin olíu eða gas fundur 

Rannsóknarkostnaður: 

230 milljón USD. 

Sviðsmynd 2:             

Lítil til miðlungs 

stór olíu svæði 

7 rannsóknar holur               

3 olíu svæði: 70 milljón 

rúmmetrar eða                      

2 olíu svæði: 50 milljón 

rúmmetrar eða                      

1 olíu svæði: 30 milljón 

rúmmetrar 

3 rannsóknar holur                 

Engin olíu eða gas fundur 

Rannsóknarkostnaður: 

300 milljón USD. 

Þróunarkostnaður: 

3.200 milljón USD. 

Framleiðslukostnaður: 

100 milljón USD á ári 

Sviðsmynd 3:         

Stórt gas svæði og 

miðlungs stór olíu 

svæði 

7 rannsóknar holur               

2 olíu svæði:                          

50 milljón rúmmetrar af 

olíu, 5.000 milljón 

rúmmetrar af gasi sem flutt 

með leiðslum yfir á svæði 

2. 

7 rannsóknar holur                          

3 gas/þéttivatns svæði og                                        

1 olíu/þéttivatns svæði:               

80 milljón rúmmetrar af olíu og 

190.000 rúmmetrar af gasi.    

Gasið er flutt með 360 km 

langri leiðslu til verksmiðju sem 

vinnur fljótandi náttúru gas. 

Rannsóknarkostnaður: 

410 milljón USD. 

Þróunarkostnaður: 

9.200 milljón USD. 

Framleiðslukostnaður: 

270 milljón USD á ári 

Sviðsmynd 4: 

Miðlungs stór olíu 

svæði á báðum 

svæðum 

7 rannsóknar holur               

2 olíu svæði:                         

50 milljón rúmmetrar af 

olíu                                            

5.000 milljón rúmmetrar af 

gasi, sem er sprautað aftur 

ofan í hafið/holurnar. 

5 rannsóknar holur                         

2 olíu/þéttivatns svæði:               

90 milljón rúmmetrar af olíu, 

35.000 rúmmetrar af gasi, sem 

er sprautað aftur ofan í 

hafið/holurnar. 

Rannsóknarkostnaður: 

350 milljón USD. 

Þróunarkostnaður: 

5.500 milljón USD. 

Framleiðslukostnaður: 

170 milljón USD á ári 

*Kostnaður er miðaður við verðlag rannsókna, þróunar og framleiðslu árið 2005. 

 

Heiðar Már Guðjónsson sagði á fundi félaga viðskipta- og hagfræðinga um tækifæri í 

olíuiðnaði að sérfræðingar á vegum Eykon Energy hafa afmarkað líklega olíulind á 

Drekasvæðinu sem þeir kjósa að kalla „Bergþóru“ en hún er talin mjög stór í alþjóðlegu tilliti 

og myndi gefa af sér miklar tekjur. Þetta þarf þó að staðfesta með borunum og hvort hún sé í 

raun innan lögsögu Íslands. Ef „Bergþóra“ er í raun af þessari stærðargráðu og hefur að 

geyma olíu, gæti hún skilað ríkinu á milli 80-90% af þjóðarframleiðslu Íslands í skatttekjur 

yfir 20 ára tímabil. Talið er að olíumagn, í tunnum talið, sé um einn milljarður olíutunna, en 
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erlendir samstarfsaðilar vilja meina að hún gæti verið allt að þrír milljarðar tunna (Kristján 

Már Unnarsson, 2014b). 

 

 

Mynd 9: Olíulindin “Bergþóra”. Mynd fengin af vísir.is. 

 

Kínverska ríkisolíufélagið CNOOC er 60% hlutahafi í sérleyfinu ásamt Petoro og Eykon 

Energy er eitt af hundrað stærstu fyrirtækjum heims og með stærstu olíufélögum heims, en 

þeir bora eina nýja holu í hverri viku sem eru sambærilegar þeim sem þarf að bora á 

Drekasvæðinu, en ein slík hola kostar á við um eina Hörpu. Aðilar í þessu samstarfi hafa 

mikla reynslu og þekkingu á að vinna á norðlægum slóðum (Kristján Már Unnarsson, 2014a). 

3. Þjónustuhafnir 

Starfsemi þjónustuhafna er margvísleg og veita þar á meðal þjónustu við olíu- og gasvinnslu 

fyrirtæki sem stunda starfsemi á sjó úti, hvort sem það sé á rannsóknarstigi eða vinnslustigi. 

Fram kom í samtali við Kristinn Aadnegard, forstöðumann þjónustusviðs 

Hafnarfjarðarhafnar, að helstu samkeppnisþættir þjónustuhafna væru innviði og grunnstoðir 

þess samfélagsins sem hafnirnar eru staðsettar í vegna þess að því oft á tíðum geta hafnirnar 

haft dýpt og lengdir hafnarbakka eftir þörfum þeirra iðnaðar sem þjónustað er (Kristinn 

Aadengard, forstöðumaður þróunarsviðs, munnleg heimild, viðtal, 13. maí 2014). 
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Til að verða við beiðni Braga Þórs Marinóssonar frá Eimskipum, var ákveðið að sérstaklega 

yrðu teknar fyrir þrjár hafnir sem þjónusta olíustarfsemi, meðal annars í Norðursjónum, en 

tvær þeirra þykja stórir þjónustuaðilar í þess konar þjónustu. Hafnirnar þrjár sem eru höfnin í 

Aberdeen, höfnin í Stavanger og höfnin í Esbjerg, mynda einhverskonar landfræðilegan 

þríhyrning og innan hans eru margar virkar olíuholur. 

 

 

Mynd 10: Landfræðilegur þríhyrningur hafnanna þriggja. Mynd fengin af Google Maps. 

 

Þegar talað er um olíu- og gas iðnaðinn þá þykir Esbjerg ekki stór þjónustuhöfn ef hún er 

borin saman við hafnirnar í Aberdeen og Stavanger, (Ragnar Bjartmarz, forstöðumaður 

viðskiptaþróunar, munnleg heimild, viðtal, 10. apríl 2014) en þó nokkrar siglingar eiga sér 

stað á milli stóru hafnanna tveggja 

 

Siglingarfjarlægð milla hafnanna er eftirfarandi („Sea Route Finder“, e.d.): 

 Stavanger og Aberdeen: 279 sjómílur  

 Aberdeen og Esbjerg: 373 sjómílur 

 Esbjerg og Stavanger: 286 sjómílur   
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Á Drekasvæðinu eru fyrirtækin enn á rannsóknarstigi og eru að meta sín leitarsvæði 

samkvæmt sérleyfum en helstu þættir í þjónustu og vinnslu á olíu og gasi í upphafsstarfsemi 

er (Skúli Thoroddsen, 2014): 

 Rekstur þjónustumiðstöðvar í landi.  

 Reglulegar siglingar með vistir, varahluti og rekstrarvörur.  

 Reglulegt þyrluflug með starfsmenn.  

 Hraðsendingar til olíuskipa fyrir norðan.  

 

Á meðan rannsóknarstig stendur yfir er yfirleitt notast við þær hafnir og flugvelli sem nú 

þegar eru til staðar í landi ásamt því að styðjast við þá þjónustu sem fyrir hendi er. Birgðaskip 

sem sigla frá þjónustumiðstöð koma að jafnaði annan hvern dag að borskipi eða borpalli, svo 

um þó nokkrar siglingar er að ræða, og þar sem sérleyfin eru þrjú þá verða líklegast þrjár 

holur og á einhverjum tímapunkti verða þrjú borskip. 

Ef um vinnslustig er að ræða þá bætast við þó nokkrar siglingar skipa til flutnings á hráolíu til 

hreinsistöðva eða á markað, en ólíklegt þykir að um íslenskar hafnir væri að ræða í þeim 

efnum. Ekki er sjálfsagt, þegar á vinnslustig er komið, að fyrirtækin sem þar munu bora muni 

vilja nýta sér þjónustu við sín borskip frá Íslandi og gætu allt eins sinnt því sjálfir 

einhverstaðar annar staðar frá. Þeir gætu til dæmist nýtt sér höfuðstöðvar í Noregi eða 

Skotlandi, þar sem margra áratuga reynsla er í þesskonar þjónustu og vinnslu.  

Við boranir er þörf á ýmsum rekstrarvörum og má þar helst nefna borstangir, fóðurrör, 

sement, íblöndunarefni, eldsneyti, vistir og varahluti og síðast en ekki síst vinnuafl sem flytja 

þarf í og úr landi. 

Finnist verulegur gasforði má gera ráð fyrir að lögð verði gasleiðsla til lands, líklega til 

norður- eða austurlands, og gasið komi þar til vinnslu í þjöppunar- og umskipunarstöð fyrir 

fljótandi náttúrugas og ekki ætti að vera mikið mál að leggja 300 til 400 km langa leiðslu að 

Íslandi, en jafn löng leið er til Íslands og Jan Mayen (Skúli Thoroddsen, 2014). 
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Mynd 11: Fjarlægð Drekasvæðisins annarsvegar frá Íslandi og hins vegar Jan Mayen. Heimild óstaðfest, mynd fengin af 

internetinu. 

3.1 Höfnin í Aberdeen 

Aberdeen höfnin er bæði ein af mestu nútímahöfnum Evrópu og samkvæmt Guinness Book 

of Business Records þá er hún einnig elsta fyrirtæki Bretlands.  

Koma aflands olíu- og gasiðnaðarins um miðjan áratuginn 1960, leiddi til verkefnis sem 

snérist um að endurbyggja höfnina næstu áratugina þar sem átti að breyta henni í eina af 

mestu nútímahöfnum Evrópu. Á meðan olían í Norðursjónum var mikill hvati fyrir miklar 

breytingar voru aðrir notendur hafnarinnar ekki vanræktir heldur nutu þeir einnig góðs af 

ákveðnum verkefnum og almennum framförum („Port History“, e.d.). 

 

Fyrir árið 1984 höfðu níu olíumiðstöðvar verið þróaðar á höfninni þar sem sumar voru nýttar 

til að þjónusta tiltekna rekstraraðila en aðrar voru fyrir marga aðila (multi-user). („Port 

History“, e.d.) Aberdeen höfnin er heimsklassa höfn sem meðhöndlar um 8.000 skip árlega 

og um það bil 5 milljón tonn af farmi fyrir allskyns iðnað, sem metin er á um 1,5 miljarða. 

Fjölhæf aðstaða, samkeppnishæf gjöld og fjölbreytileiki umferðar um höfnina gerir henni 

kleift að þjóna þriðju stærstu borg Skotlands, Aberdeen, og mikið til dreifbýlis.  
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Helsta starfsemin sem snýr að aflands olíu- og gas iðnaðinum styður einnig við 

sjávarstarfsemi í Norðvestur-Evrópu, og má þar nefna („About Us“, e.d.): 

 Helsta viðskiptahöfnin í Norður-Skotlandi 

 Miðstöð fyrir orkuiðnaðinn 

 Alþjóðleg höfn fyrir almennan farm, ökutækja og gáma umferð 

 Helsta meginlandshöfnin fyrir frakt, farþega, ökutæki og fébúnaðar þjónustu fyrir 

Orkney og Shetland 

 Miðstöð fyrir útflutning skógarvara 

 Hlið fyrir landbúnaðarafurðir og vistir 

 Skipulagningarsvæði fyrir flutning á búnaði fyrir olíusvæðin 

 Reynslumikil í meðhöndlun búnaðar fyrir endurnýjanleg orkuverkefni 

 Viðkomuhöfn fyrir skemmtiferðaskip 

 Ein af annasömustu vörslu höfnum Bretlands 

 

Eins og staðan er í dag þá getur Aberdeen höfnin hýst skip allt að 165 metra löng og 26 metra 

á breidd sem draga upp að 18,5 þúsund brúttó tonn. Höfnin inniheldur 12.800 fermetra 

viðkomu skúra og beintengda járnbaunarteina við Waterloo hafnarbakkann. 

Hafnarbakkar Aberdeen hafnar eru sex talsins þar sem lengd þeirra er allt frá 137 til 520 

metrum með dýpt frá 9,3 til 13,6 metrum. Ásamt því hafa þeir viðkomuskúra og mikið svæði 

fyrir þungar lyftingar og meðhöndlun farms. („Aberdeen Harbour port commerce“, e.d.): 

Leguplássi Aberdeen hafnarinnar er skipt í þrjú svæði og nær allt að 14,5 hekturum. 

(„Aberdeen Harbour port commerce“, e.d.): 

Bryggjusvæðin eru þrjú, öll með hafnarbökkum þar sem landsvæðið er 8,5 hektarar á stærstu 

bryggjunni. („Aberdeen Harbour port commerce“, e.d.). 

 

Aberdeen höfnin býður uppá fjölbreytta aðstöðu og sinnir margskonar farmi. Höfnin er mikið 

notuð fyrir olíu- og gas iðnaðinn í Norðursjó. Hún er helsta viðskiptahöfn Norður Skotlands 

og er mikilvæg alþjóðleg höfn fyrir skip sem flytja ökutæki, almennan og gáma farm. 

Aberdeen höfnin er aðal höfn Skotlands í þjónustu til Orkney og Shetlands fyrir frakt, bíla, 

búfé og farþega. Að undanskildum olíu- og gasvörum og þjónustu, annast höfnin innflutning 

á skógarvörum og útflutning á pappír, landbúnaðarafurðum, fisk og fiskvinnslu starfsemi. 

Ennfremur er höfnin vinsæl viðkomuhöfn fyrir skemmtiferðaskip („Aberdeen Harbour port 

commerce“, e.d.). 
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Mynd 12: Höfnin í Aberdeen. Mynd fengin af heimasíðu hafnarinnar. 

 

Mynd 13: Höfnin í Aberdeen. Mynd fengin af heimasíðu World Port Source. 

 

3.2 Höfnin í Stavanger 

Hlutverk Stavanger Port Authority er að þróa hafnaraðstöðu og er drifkrafturinn í stöðugri 

þróun á innviðum hafnar og sjó á svæðinu. Ásamt dótturfélögum og samstarfsfyrirtækjum 
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veita þeir ráðgjöf um þjónustu í höfn sem er stjórnað af samstæðunni en einnig sjá þeir um að 

búa til reglur hvað varðar aðgerðir sem eru í höndum sveitarfélaganna.  

Fyrirtækið var stofnað þann 15. mars árið 2000 og árið 2007 fór félagið í endurskipulagningu 

þar sem rekstri félagsins var skipt í tvö félög. Móðurfélagið IKS tekur á stjórnunartengdum 

verkefnum í tengslum við höfn þar sem dótturfélagi þeirra, Stavangerregionen Harbour AS, 

er leigð aðstaða þar. Þeirra verkefni er að bera ábyrgð á rekstrar- og viðhaldstengdum 

verkefnum á höfninni. Auk þess var stofnað fasteignafélagið Stavanger Port Property AS sem 

á nokkrar byggingar í Risavika. Móðurfélagi var komið á samkvæmt lögum um fyrirtæki 

milli sveitarfélaga sem skráð er í hlutafélagaskrá („Stavangerregionen Havn“, 2010).  

 

Starfsemi hafnarinnar er í höndum fyrirtækisins Stavanger Region Port AS og starfsemi 

þeirra sér um að þróa, samræma og auðvelda starfsemi í hinum ýmsu aðstöðum á höfninni. 

Einnig þarf að samræma auðlindir sveitarfélaga hafnanna til að eigendur geti myndað 

samkeppnishæfa hafnarþjónustu. Viðskiptavinasyllan (port operation customer segments) 

nær yfir skemmtiferðaskip, erlendar ferjur, aðra hafnar umferð, hraðbáta, aflandsstarfsemi og 

aðra farma meðhöndlun. Viðskiptavinir eru skipaeigendur/útgerðarmenn (shipowners) ásamt 

öðrum flutningsaðilum – aðallega stór fyrirtæki sem sérhæfa sig í flutningum og 

flutningastarfsemi (Stavangerregionen Havn IKS, 2010, bls. 11-12). 

  

Aflandsmarkaðurinn skiptir Stavanger Port Authority virkilega miklu máli því hann skapar 

gríðarlegt magn af störfum, verðmætasköpun og umferð í flutningum á svæðinu.  

Þrátt fyrir að þróunin hefur verið að mestu leiti í norðurhluta Norðursjávar mun einnig vera 

gríðarstórt og alhliða framboð á starfsemi í tengslum við starfsemi í suðurhluta norðursjávar. 

Hafnir á Stavanger svæðinu eru vel staðsettar fyrir flutninga fyrir aflandsstarfsemi og vilja 

geta staðsett sig til að geta sinnt því svæði í norðrinu sem er alltaf að færast í aukana. 

Rekstrar- og viðhaldsstarfsemi félagsins í tengslum við hafstöðvar í norðursjónum eru taldar 

munu haldast stöðugar um fyrirsjáanlega framtíð (Stavangerregionen Havn IKS, 2010, bls. 

12). 

 

Um þó nokkurt skeið hefur magn vöruflutninga til og frá Stavanger svæðinu farið stöðugt 

vaxandi. Þetta má rekja meðal annars til fólksfjölgunar á svæðinu ásamt áhrifum aukins auðs 

á neyslumynstri fólks. Mikið af þeim vörum sem koma á svæðið eru fluttar með bíl frá 

stórverslunum í Olsó en hömlur hafa verið settar í endursendingum vegna umferðar sem 

hefur áhrif á umhverfið. Flutningamynstur er í ójafnvægi þegar litið er til flutninga til / frá 
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Osló svæðis vesturstrandarinnar þar sem hlutfallið er 70/30. Helstu vaxtarmöguleikar í 

útflutningi fyrir Stavanger er fiskur og fiskafurðir (Stavangerregionen Havn IKS, 2010, bls. 

12). Önnur starfsemi hafnarinnar felst í skemmtiferðaskipum, erlendum ferjum og 

annarskonar hafnar umferð, en ekki verður farið nánar í þann hluta hér. 

 

 

Mynd 14: Mynd af höfninni í Stavanger. Heimild fengin af heimasíðu World Port Source. 

 

3.2.1 Höfnin í Risavika  

Risavika höfnin í Tananger, Sola, er í 10 km fjarlægð („Logistics Hub Stavanger“, e.d.) frá 

olíu höfuðborg Noregs, Stavanger, og er í eigu Stavangerregionen Havn IKS, NorSea Group 

AS og Risavika Eiendom AS („About Risavika Harbour“, e.d.).  

Starfsemi hafnarinnar er hægt að rekja til víkingaalda, en í dag spilar hún mikilvægt hlutverk 

sem birgðar- og þjónustumiðstöð fyrir aflands iðnaðinn ásamt iðnaði í landi („About Risavika 

Harbour“, e.d.).  

 

Höfnin er nútímaleg sem býður uppá yfirgripsmikla hafnarþjónustu og er vel staðsett til að 

þjónusta komu og brottfarir, til og frá alþjóðlegum höfnum ásamt því að vera miðstöð fyrir 

farmflutninga innan Noregs.  
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Hún er samþykkt af ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) og er 

skilgreind sem ESB höfn en staðsetning hennar gerir skipum kleift að sigla frá Risavika til 

hafna meginlandsins á 24 klst.  

 

Sem leiðandi höfn í samþættingu spilar höfnin lykilhlutverk í þróun og virðissköpun á 

Stavanger svæðinu og fyrir Noreg í heild sinni. Nálægð hafnarinnar við Stavanger flugvöllinn 

í Sola og frakt miðstöðina í Ganddal gerir hana að fyrstu og seinustu viðkomuhöfninni þegar 

skip koma til og fara frá Noregi. Markmið Risavika hafnarinnar er að bjóða uppá skilvirka og 

hagkvæmar kostnaðarlausnir í skipulagningu fyrir viðskiptavini. Skipulagninga miðstöðin í 

Risavika er þungamiðja starfsemi hafnarinnar þar sem öll starfsemi er skipulögð, mæld og 

stjórnað. Þar er umsjón með samskiptum við viðskiptavini hafnarinnar stjórnað, vinna innan 

svæðisins er samþætt og leggur sitt af mörkum til að finna hagkvæmar kostnaðarlausnir fyrir 

viðskiptavini sína („Welcome to Risavika Harbour“, e.d.). 

 

Mynd 15: Risavika höfnin í Tananger, Sola. Mynd fengin af heimasíðu hafnarinnar. 

Staðreyndir um höfnina („Harbour facts“, e.d.):  

 Miðstöð vöruflutninga fyrir gáma 

 Alþjóðleg miðstöð fyrir fólksflutninga 

 Ro-ro miðstöð (roll-on / roll-off) 

 Miðstöð fyrir mikið magn 

 58°55´30”N 05°35´27”E 

 Tilskilin þjónusta hafnarleiðsögu 

 Engin ís vandamál  

 Framúrskarandi dýptar skilyrði 
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Þjónusta hafnarinnar („Services“, e.d.): 

 Viðlegukantur og losun 

 Almenn hafnarþjónusta 

 Vatn / afrennsli / rafmagn 

 Innri samgöngur 

 Geymsla 

 ISPS skyld þjónusta 

 Meðhöndlun úrgangs – förgun 

 Önnur þjónusta veitt samkvæmt samkomulagi 

 

3.3 Höfnin í Esbjerg 

Síðan árið 1868 hefur höfnin í Esbjerg verið helsta miðstöðin fyrir sjóflutninga og viðskipti 

milli Danmerkur og annarra landa heimsins. Hún er alþjóðleg og fjölþætt miðstöð og 

mikilvæg gátt fyrir Skandinavíu til heimsins („Location and infrastructure“, e.d.).  

Esbjerg ætlar sér að vera leiðandi (metropolis) í orku í Danmörku en í næstum 40 ár hafa þeir 

verið lykil höfn fyrir olíu og gas vinnslu í danska hluta Norðursjósins en undanfarin 10 ár 

hafa þeir lagt mikið upp úr því að verða leiðandi í grænni orkutegundum samhliða olíu og 

gasvinnslu („Energy Harbour of the Future“, e.d.). 

Flutningar til hafnarsvæðisins eru óhindraðar vegna E20 hraðbrautarinnar, beint að dyrum, og 

skipafyrirtæki geta bætt Esbjerg inn í áfangastaði og ferðaáætlanir með lágmarks fráviki frá 

norðsuður (north south) ásnum fyrir sjóflutninga („Location and infrastructure“, e.d.).  

 

Höfnin í Esbjerg þykir mjög góður samstarfsaðili þegar það kemur að olíu og gas starfsemi 

vegna þeirrar 40 ára reynslu sem þeir hafa í þeim efnum.  

Á þessum 40 árum hefur höfnin verið lykil höfn fyrir danska olíu og gas starfsemi í 

norðursjónum sem þýðir að höfnin og starfsemi hennar er mjög hæfur klasi með fullkomna 

virðiskeðju fyrir aflandsiðnaðinn. 

Olíu og gas starfsemi hafnarinnar fellst meðal annars í að þjónusta borskip/palla sem nú 

þegar eru starfrækjandi með því að sjá þeim fyrir um búnaði og öðrum nauðsynlegum hlutum 

sem þarf til að koma nýjum olíu eða gas svæðum í gagnið. Einnig bjóða þeir uppá 

viðhaldsþjónustu þar sem nokkur hundruð starfsmönnum er róterað á pöllum sem sjá um 

bora, en þetta á sér stað á ákveðnu svæði hafnarinnar. Þrátt fyrir að þó nokkur vinnsla af olíu 
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og gasi muni eiga sér stað á dönskum svæðum næstu áratugi, eru fyrirtæki að horfa í auknu 

mæli til útflutnings („Oil and gas“, e.d.). 

Næstum tveir þriðju af öllum vörum sem fara á milli Danmerkur og annarra landa fara í 

gegnum höfnina í Esbjerg. 

 

Yfir margra ára skeið hefur höfnin í Esbjerg, vegna reynslu og staðsetningar, tekið stóran þátt 

í svokallaðri ro-ro-umferð eða roll-on / roll-off umferð í norðurhluta Evrópu sem bendir til 

þess að fyrirtæki sem stjórna flutningsskipunum hafi komið Esbjerg inní leiðarkerfið hjá sér.  

Stefnt er að því að fjárfesta í nýjum umferðarmiðstöðvum og hafnarbökkum í Esbjerg þar 

sem auknar fjárfestingar í vegakerfi og tengingu járnbrautaleiða við höfnina mun styrkja 

samþættingu í flutningum á vörum. Einnig mun bætt innvið, með E20 hraðbrautinni og 

járnbrautaleiðum beint að höfn, gera þeim kleift að stytta enn frekar það stutta stopp sem 

skipin staldra við („Unitized cargo“, e.d.).  

 

Höfnin hefur margra ára reynslu í meðhöndlun þungra og ríkulegra vara sem notuð eru í hin 

ýmsu verkefni. Þungar vörur eins og stál reykháfar, orkuverksmiðjur, vindmyllur og 

borunarbúnaður eru oft fluttar frá höfninni og hafa hafnarbakkar verið hannaðir á þann veg að 

geta sinnt þessum þörfum án hindrana svo hægt sé að flytja hlutina milli hafnar og skipa.  

Esbjerg mun stækka við sig með nýjum hafnarbökkum á svæðinu í kring og mun það svæði 

vera hannað í nánu samstarfi við viðskiptavini sem munu nýta aðstöðuna til að mæta þeirra 

þörfum á sem bestan hátt („Project cargo“, e.d.). 
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Mynd 16: Höfnin í Esbjerg. Mynd fengin af heimasíðu hafnarinnar. 

 

Hafnaraðstaðan í Esbjerg nær yfir 3,5 milljón fermetra en þar af eru 1,6 milljón fermetrar sem 

hægt er að leigja til einkanota ásamt 1,1 milljón fermetrum af plássi fyrir viðlegu, stæði og 

járnbrautateina. Hliðardýptin á tíu kílómetra löngum viðlegukanti er um 4,5 metrar. 

Bryggjur hafnarinnar eru 13 talsins en lengdir á bryggjunum er frá 120 til 700 metra langar 

með dýpt frá 4,4 til 11,5 metrar og hver þeirra þjónar mismunandi tilgangi („Port of Esbjerg 

port commerce“, e.d.): 

4. Þjónustufyrirtækin 

Þjónustufyrirtækin ASCO og NorSea Group eru til umfjöllunar hér að neðan þar sem þau eru 

leiðandi fyriræki á sviði þjónustu til aflands olíu- og gas iðnaðarins. Til þess að vera í þeirri 

kjöraðstöðu sem fyrirtækin eru í þurfa þau að bjóða uppá margskonar þjónustu á mörgum 

mismunandi stöðum þar sem útsjónarsemi og skipulagssnilli segir til um hvar staðsetningar 

miðstöðvanna verða. ASCO bíður uppá allskyns þjónustu um allan heim á meðan NorSea 

Group er með margar miðstöðvar starfrækjandi meðfram ströndum Noregs. Bæði fyrirtækin 

sinna olíu- og gas iðnaðinum í Norður- og Noregssjónum, ASCO sinnir svæðunum frá 

Aberdeen og Stavanger á meðan NorSea Group sinnir þeim frá miðstöðvum sínum í Noregi. 
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4.1 ASCO  

ASCO Group er alþjóðlegt fyrirtæki sem býður upp á þjónustu sem styður við olíuiðnað 

fyrirtækja. Fyrirtækið er sífellt að styrkjast með því að byggja ofaná þá löngu og árangursríku 

ferilskrá í skipulagningu olíuiðnaðar sem hefur gert þeim kleift að verða leiðandi afl í 

þjónustu á þessum markaði. Boðið er upp á margskonar þjónustu sem aðstoðar viðskiptavini 

þeirra svo að daglegur rekstur gangi snurðulaust fyrir sig.  

Þeirra verkefni er að ganga úr skugga um að starfsemin á olíu og gas svæðunum sé skilvirk 

og áhrifarík hvort sem það tengist flutningum, úrgangi olíusvæða, útvegun og þjálfun 

starfsmanna á olíusvæðum eða útvega greiningu og ráðgjöf.  

Þeir nota þá viðamiklu þekkingu og reynslu á olíu og gasi til að viðskiptavinir þeirra geti 

mætt og yfirstigið erfiðustu hindranirnar á olíusvæðunum, svo þeir geti treyst því að 

fyrirtækið þeirra sé í öruggum höndum („About us“, e.d.). 

 

Grunnstoðir fyrirtækisins eru fjórar en þessar stoðir eru gildi og viðhorf sem eru til 

grundvallar fyrir alla starfsemi fyrirtækisins. Eftirtalið er tilvísun í þeirra orð („About us“, 

e.d.): 

 “Öryggi í starfi og lífi: 

Aldrei eru gerðar málamiðlanir hvað öryggi varðar, aldrei nokkurn tíma. Þeir hafa 

góða ferilskrá og vilja hald henni. 

 Vertu besta útgáfan af sjálfum þér: 

Enginn er gallalaus en gert er ráð fyrir því að allir leggi sig 100% fram. 

 Náðu því besta út úr öðrum: 

Í fyrirtækinu koma saman margir mismunandi hæfileikar og er það undir okkur öllum 

komið að viðurkenna, hlúa að og fagna þeim hæfileikum. 

 Veita viðskiptavinum það besta: 

Grundvöllur fyrirtækisins er að passa uppá viðskiptavini. Markmiðið er að bjóða 

viðskiptavinum uppá það besta hvern dag, alla daga.”  

 

ASCO er leiðandi á alþjóðavísu í stjórnun birgða- og þjónustumiðstöðva fyrir aflandsverkefni 

en þeir reka fleiri miðstöðvar, á fleiri stöðum, fyrir fleiri viðskiptavini en nokkuð annað 

fyrirtæki. 
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Þar sem borun í landi er að aukast til muna er ASCO nú þegar að aðstoða við slíkar boranir á 

nokkrum stöðum jarðar. Þeir bjóða uppá birgða- og aðfangastjórnunar þjónustu en það felur í 

sér háþróaða greininga og hagræðingar þjónustu. 

Einnig eru þeir leiðandi í þjónustu umhverfismála þar sem áhersla er lögð á hættuleg 

olíusvæði en þjónustan snýr að stjórnun og meðhöndlun úrgangs. 

ASCO útvegar starfsfólki, þjálfunar- og ráðgjafa þjónustu til fyrirtækja sem starfa bæði á sjó 

úti og í landi. Hjá fyrirtækinu starfa 2000 manns sem skiptast niður á fjögur umdæmi/svæði, 

Ameríku, Evrópu, Mið Austurlönd og Afríku ásamt Ástralíu. 

ASCO starfar fyrir mörg af stærstu olíu og gas fyrirtækjum heims, einnig fyrir önnur stór 

þjónustufyrirtæki þar sem bróðurparti starfseminnar er komið til skila í gegnum stóra og 

margþætta, langtíma úthýsingar þjónustusamninga. 

Árið 2012 var salan hjá þeim 678 milljón pund en ASCO er í eigu stjórnenda og fjárfesta sem 

komu með eigið fé inní fyrirtækið („At a glance“, e.d.). 

 

Starfsemi í Evrópu: 

Áherslan í Evrópu er að styðja við aflands olíu og gas svæði í Bretlandi, Noregi og Hollandi. 

Á breskum olíu- og gas svæðum er ASCO stærsti þjónustuaðilinn þegar litið er til flutninga 

og þjónustu sem tengist olíusvæðum. Starfsemin nær einnig til umhverfisþjónustu, þjálfunar, 

strandsvæðastjórnunar, olíubirgða og útvegun starfskrafta.  

Starfsemi ASCO í Noregi og Hollandi svipar til starfseminnar í Bretlandi en þar styðja þeir 

við starfsemi Norðmanna og Hollendinga á þeirra svæðum í Norðursjó, Noregshafi og 

Barentshafi („Europe“, e.d.). 
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Mynd 17: Starfsemi ASCO í Evrópu. Mynd fengin af heimasíðu ASCO. 

 

Þjónustan: 

Stjórnun aflands birgðamiðstöðvar (Offshore supply base management): 

Þessi tegund miðstöðva er fyrir olíu- og gasiðnaðinn sem tryggir að margskonar tækjakostur, 

búnaður og efni, frá mörgum mismunandi birgðaaðilum, komist til framleiðslu einingarinnar 

eða borpalla þegar þess er þörf.  

Rekstur birgðamiðstöðva fyrir aflandsiðnaðinn er skipulagslega flókin áskorun og er 

undirstaðan starfsemi þeirra enda er ASCO leiðandi á heimsvísu. Með samblöndu af yfir 45 

ára reynslu í stjórnun birgðamiðstöðva og leiðandi rekstri í starfsrækslu og öryggis 

aðferðum/ferlum sjá þeir til þess að það sem vantar á borinn eða pallana komist á áfangastað 

örugglega, á réttum tíma og í góðu ásigkomulagi („Offshore Supply Base Management“, 

e.d.). 

 

Reynsla ASCO í stjórnun alþjóðlegrar birgðamiðstöðva: 

ASCO er leiðandi á heimsvísu í þjónustu aflands birgðamiðstöðvar stjórnun. Þeir reka og 

stjórna birgðamiðstöðvum í t.d. Bretlandi, Noregi, Ástralíu, Trinidad og Tobago, Azerbaijan 
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og Austu-Kanada. Með öruggum og skilvirkum hætti bjóða þeir uppá sérhæfða þjónustu í 

flutningum sem er framúrskarandi hvað varðar reynslu og sérþekkingu á olíu- og gas iðnaði.  

Auk þess að stjórna birgðamiðstöð hafa þeir einnig yfir meira en 45 ára víðtæka reynslu, í að 

hanna og byggja birgðamiðstöðvar þar sem hver og ein þeirra er sérsniðin að svæðisbundnum 

þörfum viðskiptavinarinns og þeim samfélögum sem þeir starfa í. Þeir geta á auðveldan hátt 

útvegað sérsniðnar þjónustur í birgðamiðstöðvum fyrir olíu og gas þegar viðskiptavinurinn 

þarfnast þeirra.  

Sú þjónusta sem fellur undir birgðamiðstöðvar stjórnun er starsemi við hafnarbakka, stjórnun 

flutninga og hafnar, en það felur í sér að sýna fram á mikilvæga meðhöndlun varahluta og 

stjórnunar efnis, skipa umboð og kaupmennsku, meðhöndlun úrgangs, stjórnun magns og 

efnismælinga ásamt tækniþjónustu („ASCO’s Global Supply Base Management Experience“, 

e.d.). 

 

Lykil staðsetningar birgðamiðstöðva: 

Skotland, Bretland: ASCO er stærsti einkarekni rekstraraðili miðstöðvaraðstöðu í landi í 

Aberdeen höfninni. Þeir stjórna fimm miðstöðvum fyrir viðskiptavini sína í landi en það eru 

BP, Shell, Total, ConocoPhillips og Chevron. Peterhead aflands birgðamiðstöðin er bæði í 

eigu og er rekin af ASCO en hún er stærsta birgðamiðstöðin fyrir aflandsiðnaðinn í heiminum 

og meðhöndlar yfir eina milljón tonna árlega. Aðstaðan býður uppá fulla þjónustu, miðstöð í 

landi, geymslu- og röra þjónustu. 

 

Noregur: ASCO stýrir fimm aðstöðum í landi en þær eru staðsettar í Tananger (Stavanger), 

Farsund, Kristiansund, Sandnessjoen og Hammerfest. Að auki er það í samstarfi við Tschudi 

Shipping þar sem það rekur ASCO norðurskauts miðstöðina sem styður við starfsemina í 

Norður-Noregi og Rússlandi („ASCO’s Global Supply Base Management Experience“, e.d.). 

 

Súper hafnir: 

Sumar af stærstu höfnum heims, eins og Shanghai í Hong Kong og Rotterdam, meðhöndla 

milljónir tonna af farmi árlega og flytja mikið úrval af vörum um allan heim. Fljótlega munu 

nokkrar nýjar hafnir verða til sem munu umbreyta efnahagi svæða víðsvegar um heiminn og 

bætast í hóp þeirra hafna sem eru hvað þekktastar fyrir að skara frammúr en undir lok árs 

2013 mun ASCO stjórna þeim ásamt því að styðja við hönnun, byggingu, þróun og rekstur 

þeirra. 

Ein höfnin er staðsett í Ástralíu og önnur í Tromso, Noregi („Super Ports“, e.d.). 
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Tromso höfnin, Noregi: Seinni hluta árs 2013 átti að opna nýja höfn í Tromso, Noregi, sem 

á að einblína á að þjónusta olíu- og gaspalla í Norður Noregssjó en ekki tókst að komast að 

því hvort það hafi tekist á tilsettum tíma. 

Þróunin er hluti af 30 milljón punda áætlun hafnaryfirvalda og verður til útfrá aukinni olíu- 

og gasstarfsemi á því svæði, en ASCO mun sjá um starfsemi miðstöðvarinnar þegar hún 

verður opnuð.  

Runar Hatlevedt, framkvæmdarstjóri ASCO í Norður-Evrópu, segir á heimasíðu félagsins að 

„Tromso er lykilstaðsetning í Norður-Noregi, skipulagslega staðsett á brún Norðurskautsins. 

Þetta er mikilvæg svæði til að þróa og mun gera okkur kleift að styðja við helstu 

borunarstarfsemi í Norður-Noregshafi“ („Super Ports“, e.d.). 

Vinnan við smíðar aðstöðunnar fyrir birgðamiðstöðina gengur vel á brown field staðnum, 

sem er landsvæði þar sem áður var iðnaðarsvæði sem gæti hafa verið mengað vegna úrgangs 

og hægt er að koma því í stand þegar búið er að hreinsa þar til. Svæðið samanstendur af 

80.000 fermetrum af iðnaðarplássi og tveimur djúpum hafnarbakka aðstöðum umfram 200 

metra („Super Ports“, e.d.).  

  

Eldsneytis þjónusta og framboð í Norðursjónum: 

ASCO hefur yfir 30 ára reynslu í geymslu, dreifingu og birgðastjórnun eldsneytis, smurolíu 

og efnum, og meðhöndla um 2 milljón tonn af eldsneyti árlega, einungis í Bretlandi. Þeir eru 

sérfræðingar í samblöndun olíubirgðastöðu og stæra sig af strangasta gæða- og 

öryggiseftirlita stjórnun á þessu sviði („Fuelling the North Sea“, e.d.).  

John Shade, framkvæmdarstjóri ASCO í eldsneytis og smurolíu málum segir þetta, á 

heimasíðu félagsins, um þá sérfræði þjónustu sem þeir veita. „Eldsneyti er mikilvæg 

neysluvara í rekstri aflands olíustarfsemi. Birgðaskip þurfa á því að halda vegna krefjandi 

siglinga en stærstu notendurnir eru borarnir og pallarnir þar sem verulegar birgðir eru 

nauðsynlegar til að knýja áfram starsemina. Í tilfelli fljótandi eininga, s.s. borpalla, til að geta 

haldið stöðusinni á sjó úti. Meðal þeirrar þjónustu sem við veitum eru starfsmenn 

(bunkermen) á vöktum, öllum stundum, til að tryggja framboð á vinnuafli, umsjón starfsemi í 

hverri höfn fyrir sig til að mæta afhendingakröfum ásamt framboði á eldsneyti 24 

klukkustundir á dag, sjö daga vikunnar, allan ársins hring“ („Fuelling the North Sea“, e.d.). 

Allt eldsneyti sem geymt er uppfyllir allar kröfur ISO8217 (2010) og er tönkum snúið við / 

kláraðir (turned over) til að tryggja hámarks gæði eldsneytis. ASCO stendur í stöðugum 

fjárfestingum til að vera á undan löggjöf iðnaðarins þar sem öryggi er alltaf í forgangi. 
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John segir jafnframt, „ASCO á einnig og stjórnar sínum eigin geymslum fyrir eldsneyti og 

smurolíu í Bretlandi og eiga vörur uppruna sinn að rekja til hreinsunarstöðva í Bretlandi til að 

tryggja gæði. ASCO notar marga birgja til að tryggja samfellt framboð og draga úr líkum 

þess að verða birgðalaus en þeir hafa verulegt geymslurými fyrir olíu og gas víðsvegar um 

Bretland“. „Við erum með yfir 1000 mismunandi vörunúmer á lager hverju sinni til að 

tryggja að rétt vara sé í boði fyrir hverja umsókn. Sem stór birgðaaðili smurolíu fyrir flota og 

aflandsstarfsemi höfum við tæknilega varaáætlun til að styðja við viðskiptavini okkar og 

bjóðum uppá alhliða þjónustu við greiningu og sýnatöku þar sem allur floti 

flutningaökutækjanna starfar samkvæmt sama 24/7 grundvellinum. Útsjónarsemi 

staðsetninga birgðastöðvanna vísvegar um Bretland, þaðan sem ökutækin starfa frá, gerir 

ASCO kleift að veita óviðjafnalega, sama dag / næsta dag, afhendingar þjónustu á landsvísu 

frá Shetland Isles að Ermasundi“ („Fuelling the North Sea“, e.d.). 

 

Umhverfis þjónusta: 

Olíu- og gasstarfsemi fylgir hættulegur úrgangur, þar á meðal búta eftir boranir og mengaður 

vökvi. Með svæðisteymunum og sérfræðingum í umhversmálum fyrirtækja, Enviroco og 

Manatokan, stýrir ASCO úrgangshirslu viðskiptavina sinna með því að ganga úr skugga um 

að samfélags- og lagalegum skyldum þeirra sé mætt með öruggum og skilvirkum hætti með 

réttri vinnslu, endurvinnslu og förgun. 

Aflandsþjónusta felur í sér þjálfun í stjórnun úrgangs, einangrun, vöktun starfsaðila 

(compliance monitoring) og stuðningi ásamt aðstoð sérstakrar símalínu sem er opin allan 

sólarhringinn. Einnig geta þeir séð um löglegan og öruggan flutning og einangrun úrgangs 

sem fluttur er í land. Sú þjónusta sem veitt er í landi felur í sér búta/afskurðar vinnslu, tanka 

þjónustu, meðhöndlun hættulegs úrgangs, losun úrgangs og varðveislu vöru. Einnig veita þeir 

fjölda sérhæfðrar þjónustu í umhverfismálum eins og hreinsun skipa og tanka, vinnslu á 

menguðu vatni og NORM vinnslu, sem er vinnsla á geislavirkum efnum sem eiga sér stað á 

náttúrlegan hátt („Environmental Services“, e.d.). 

 

Enviroco skyggir á alla samkeppni með byltingu í nýju tanka hreinsitæki: 

Eclipse er nýtt tanka hreinsunartæki, hannað og þróað af Enviroco, til að bæta öryggi og auka 

veltuhraða (turnaround time) og vann nýsköpunarverðlaunin árið 2012 „Vision in Business 

for the enviroment of Scotland“ (Vibes).  

Stórt forgangsatriði í þjónustu við olíu- og gas iðnaðinn er að fækka unnum klukkustundum 

við þrif á úrgangstönkum, hugsanlega í hættulegum aðstæðum. 
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Tækið er í eðli sínu stafrækt hreinsikerfi þar sem rekstraraðilinn þarf ekki að vera í tankinum 

á meðan þrifin eiga sér stað. Sérstaklega þróað viðbótarefni er notað til að hreinsa 

geymslutanka, hvort sem það sé um borð í skipum eða í landi. Hreinsunarprófanir með 

tækinu hafa leitt í ljós 100% velgengni og tímasparnað uppá 34%. Þetta þýðir að skip geta 

komið að höfn, verið þrifin og farið aftur á einungis 100 mínútum. Umhverfislegur 

ávinningur hlýst einnig af notkun kerfisins vegna endurvinnslu getu þess („Enviroco Eclipses 

All Competition with Revolutionary New Tank Cleaning System“, e.d.). 

 

Staðreyndir um Eclipse („Enviroco Eclipses All Competition with Revolutionary New Tank 

Cleaning System“, e.d.): 

 Öruggari en handþrif á tanknum þar sem það er stafrækt 

 Umhverfisvænt vegna endurvinnslu vatns sem það notar 

 Þrífur með sérhönnuðu aukaefni og nýjustu pumpu og sprautu tækni 

 34% stytting hreinsunartíma 

 100 mínútur í veltutíma skipa að meðaltali, þ.e. tími frá komu til brottfarar eftir 

hreinsun 

 Hægt að ferðast með tækið á sjó og á vegum 

 Áform um dreifingu um allan heim 

 Eclipse er niðurstaða tveggja ára rannsóknar og þróunar vinnu 

 

Birgðir og efniviður: 

Aðgerðir og verkefni í olíu- og gas iðnaði eru oft framkvæmdar við erfiðar aðstæður á 

afskekktum stöðum. Að halda jafnvægi réttu á framboði efniviðs og birgða, á sama tíma og 

að útvega það sem þarf, er ekki auðvelt verk.  

Fyrirtækið Oniqua, sem er hluti af ASCO keðjunni, bíður þjónustu sína til viðskiptavina 

ASCO. Þeir bjóða uppá háþróuð greiningatæki og getu til að hámarkar birgðagetu, auka 

þjónustu, draga úr kostnaði og rekstraráhættu. Afreksskráin sýnir fram á að ASCO skilar 

viðskiptavinum sínum umtalsverðum ávinning í viðskiptum, oftast á innan við ári.  

Í svæðisbundnum rekstrareiningum sínum taka þeir reglulega þátt í skipulagningu og stjórnun 

flutninga á búnaði og efnum á heimsvísu með því að fylgjast með og skrá niður flæði efnis, 

eftirlit birgða og stjórna framboði efnis („Inventory and Materials“, e.d.). 
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Viðbrögð ASCO við neyðartilfellum allan tíma sólarhringsins: 

Atburðir sem gerðust í Mexikó flóa árið 2010 eru álitnir sem versti olíuleki heims þar sem 11 

manns létu lífið. Þessir atburðir eru tímamótaatburðir í sögu olíu- og gas rannsókna. 

Mikill lærdómur fylgdi þessum harmleik hjá ASCO, en samstarfsmenn þeirra í Aberdeen og 

Singapore unnu allan sólarhringinn til að tryggja viðbrögð á svæðinu. ASCO eru vel 

staðsettir til að styðja við harmleik sem þennan. Eftir að hafa sýnt slíkan viðbúnað við 

neyðartilfellum hefur ASCO orðið lykil samstarfsaðili stærstu olíu- og gas fyrirtækja í 

heiminum.  

ASCO í Noregi býður uppá geymsluaðstöðu fyrir búnað og styður við flutninga, hvar sem 

koma á upp búnaði fyrir, til að hafa stjórn á atburðum sem gætu átt sér stað í Evrópu 

(„ASCO’s round the clock response to emergencies“, e.d.). 

 

Starfsfólk og þjálfun: 

Í olíu- og gas iðnaðinum er, mjög hæft og hágæða starfsfólk, af skornum skammti.  

Til að hjálpa iðnaðinum að mæta áskorunum við að finna rétta fólkið og gæta þess að það sé 

rétt þjálfað nýtir ASCO sér sérfræðiþjónustu fyrirtæki sín, OBM og NSL. 

NSL, dótturfyrirtæki ASCO, sinnir ítarlegri fræðslu öryggismála í greiningum og ferlum 

olíusvæða. Þeir bjóða uppá mikið magn þjónustuliðs í málefnum öryggis þjálfunar og útvega 

sérfræðilega getu í formi yfirmanna í lyftingum, teymum á olíuborpalla og starfsmenn sem 

fara með tæknilegt vald í verktakavinnu. Miðstöð þjálfunar er í Aberdeen og Houston þar 

sem boðið er uppá sérsniðna þjálfun um allan heim. NSL hefur opnað nýjar aðalstöðvar og 

þjálfunar aðstöðu í Houston, Texas og með þessum nýju stöðvum eru þeir í stakk búnir til að 

koma til móts við kröfur viðskiptavina sinna varðandi öryggisþjálfun sem mætir hæstu 

mælikvörðum iðnaðarins á alþjóðavísu. 

OBM, sem einnig er dótturfyrirtæki ASCO, sér um verktakana og starfsfólkið fyrir 

virðiskeðjuna, verkfræðina og tæknileg hlutverk á ýmsum stöðum um allan heim og hefur 

aðsetur í Aberdeen, Inverness, London og í Mið-Austurlöndum („Personnel and Training“, 

e.d.). 

 

Rágjöf og tæknileg þjónusta: 

ASCO veitir margskonar ráðgjöf og tæknilega þjónustu í gegnum bæði svæðisbundin teymi 

og sérfræðilegu fyrirtækin sín.  

Insight er innanhúss vörumerki ASCO sem býður uppá sjálfstæða markmiða ráðgjöf fyrir 

olíu, gas og námu atvinnugreinarnar þar sem tilgangurinn er að nýta þá reynslu og 
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sérþekkingu sem skapast hefur, yfir meira en 45 ára tímabil, í þeim áskorunum sem fylgja 

skipulagi í stjórnun olíu- og gas iðnaði. Þeir starfa með viðskiptavinum sínum að ýmsum 

áskorunum og viðfangsefnum til að hámarka jafnvægið milli hagkvæmni og skilvirkni í 

núverandi starfsemi eða við stefnumarkandi hönnun sprotafyrirtækja.  

Svo dæmi séu tekin þá getur þetta falið í sér taktíska ráðgjöf í hönnun lagera, stefnumarkandi 

stuðningi til að hámarka fjárbindingu í birgðum eða hönnun innviða í meiriháttar flutningum.  

Teymið hjá Insight hóf sinn feril á vettvangi verkefna og rekstrar og hafa mikinn skilning á 

heilsu viðskiptavina, öryggi og umhverfi, kostnaði, gæðum og áætlunum ökumanna ásamt 

því að hafa færni í samskiptum hvar sem er innan stofnunarinnar, hvar sem er í heiminum. 

Þeir bjóða einnig uppá hafnarstjórnun og tæknilega þjónustu í gegnum ASCO vörumerkið og 

sérfræðiþjónustu Seletar. Þetta felur í sér umboð fyrir skipaeigendur og leigutaka, umboð 

verkefna, stjórnun í breytingu áhafna og gengið til vinnu (walk to work) ásamt samhæfingu 

reglna alþjóðlegra skipa- og hafnaraðstöðva um öryggi (ISPS) og öryggisþjónustu við 

skipshlið (shipside) („Advisory and Technical Services“, e.d.). 

 

Samþætt stjórnunarkerfi: 

Mikilvægasti þáttur öryggisstjórnunar ASCO er samþætt stjórnunarkerfi sem samþættir 

verklagsreglur fyrirtækisins í öryggis-, rekstrar-, gæða- og umhverfismála stjórnun í eitt kerfi. 

Kerfið er vottað af LRQA (Lloyds Register Quality Assurance) og uppfyllir kröfur 

ISO9001:2008 (gæði), ISO 12001:2004 (umhverfismál) og OHSAS 18001:2007 

(Vinnuverndar og öryggis stjórnunarkerfi) („Safety“, e.d.). 

 

4.1.1 ASCO í Aberdeen: 

Alþjóðlegu höfuðstöðvar ASCO eru staðsettar í Aberdeen, Bretlandi. Aðstaða fyrir meðlimi 

framkvæmdarstjórnar eru í Regent Centre skrifstofunni ásamt stoðþjónustum fyrirtækisins, 

fjármálasviði, fjarskiptasviði og lagadeild. Meðlimir í Insight teyminu sem staðsettir eru í 

Bretlandi, sérfræðingar innanhúsvörumerkisins sem nefnt var hér að ofan, bjóða uppá 

sjálfstæða og hlutlæga ráðgjafaþjónustu vörustjórnunar fyrir olíu og gas svæðin sem staðsett 

eru í Aberdeen („Aberdeen (Global Headquarters)“, e.d.). 

 

Höfuðstöðvar ASCO Bretlandi eru í Aberdeen: 

ASCO hefur komið sér upp mörgum starfsstöðvum víðsvegar um Aberdeen og í Aberdeen 

héraði, þar á meðal í Dyce, Tullos, Albert Quay, Mearns Quay, Altens Operatoins Base, 
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Torry hafnarstoð (Marine Base), Torry Fuels og umferðamiðstöðinni Lubricants ásamt 

Kintore Operations Base. Fyrrnefndar stöðvar fá stuðning starfsfólksins frá höfuðstöðvum í 

Sinclair Road í Aberdeen. ASCO er framar öllum öðrum á svæðinu í olíu- og gas flutninga 

þjónustu og býður uppá margskonar þjónustu, hvort sem það sé ein ákveðin þjónusta eða 

samansafn af þjónustum, og þjónustar mörg fyrirtæki í olíu- og gas starfsemi ásamt öðrum 

stórum þjónustufyrirtækjum. Lykil þjónusta sem boðið er upp á á svæðinu eru, vörugeymsla, 

flutningar, aðfangastjórnun, hafnarbakkaþjónusta og stjórnun á bækistöðvum í landi, 

eldsneytis- og smurolíubirgðir, umboðsþjónusta í siglingum skipa, fraktstjórnun, 

umhverfisþjónusta og þjálfun í öryggisráðstöfunum ásamt ráðgjöf, en þjónustan er ekki 

takmörkuð við þessa upptalningu („Aberdeen (Main UK Office)“, e.d.). 

 

 

Mynd 18: ASCO í Aberdeen. Mynd fengin af heimasíðu ASCO. 

 

Seletar Shipping: 

Dótturfyrirtæki ASCO, sérfræði vörumerkið Seletar Shipping, veitir fjölda sjávar þjónustu frá 

Steadfast skrifstofunni en þjónustan felur í sér að fyrirtækið sé umboðsaðili fyrir skip og 

verkefni, flota tækni, flota stjórnun, flota starfsemi, skipaleiga og leigustjórnun („Aberdeen 

(Seletar)“, e.d.). 

Seletar Shipping veitir yfirgripsmikla hafnar og verkefnisstjórnunar þjónustu frá 

bækistöðvum sínum frá nokkrum stöðum, þar á meðal Aberdeen. Með því að veita skilvirkar 

og faglegar lausnir geta þeir þjónustað yfir 30 staði meðfram austurströnd Bretlands. Þeir 
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taka virkan þátt í að styðja viðskiptavini sína sem vinna í olíu- og gas orku geiranum ásamt 

vind- og sjávar orku, almennan farm, flutninga- og vörustjórnun. 

 

Fimm lykil þjónustuþættir samkvæmt („Seletar Shipping“, e.d.): 

 Umboðsaðili skipa 

 Umboðsaðili verkefna 

 Frakt stjórnun 

 Öryggi á bryggju við hlið skips og gengið til vinnu. 

 Flutningar á starfsfólki 

Þeir tileinka sér „rétt í fyrsta skiptið“ nálgun í virðiskeðju sinni og kostnaðarstjórnun, með 

nýtingu kerfis á netinu sem er sérútbúið og nefnist „PortPal“, til að ganga úr skugga um að 

viðskiptavinum sé tilkynnt um þróun hafnar umferðar og kostnað. Þetta leiðir til snöggrar 

upplýsingagjafar um rétta og nákvæma gerð reikninga, sem ávallt er afhentur innan fyrirfram 

samþykktra tímamarka („Seletar Shipping“, e.d.). 

 

Enviroco: 

Dótturfyrirtæki ASCO, sérfræði vörumerkið Enviroco, veitir þjónustu á sviði umhverfis- og 

úrgangsmála fyrir bæði olíu og gas fyrirtæki hvort sem það er í landi eða á sjó úti sem og aðra 

iðnaði. Árið 2000 var Enviroco Hillview úrgangs flutningastöðin stofnuð í Aberdeen en hún 

þjónustar inntak frá Aberdeen svæðinu. Þessi staðsetning er einnig heimili hinnar einstöku 

leðju (mud) meðferðarverksmiðju en þar er leðjan unnin og endurunnin í miklu magni, en 

þessi leðja kemur frá aflandsborun („Aberdeen (Enviroco)“, e.d.).  

 

NSL: 

Dótturfyrirtæki ASCO, sérfræði vörumerkið NSL, veitir meðal annars þjálfun í öryggisvitund 

ásamt því að bjóða uppá sérfræðinga í veigamiklum lyftingum. Til viðbótar höfuðstöðvum 

NSL í Queens Raod, Aberdeen, er það einnig með miðstöð í Dyce, Aberdeen, sem sér um 

þjálfun í öryggi („Aberdeen (NSL)“, e.d.).  

 

4.1.2 ASCO í Stavanger: 

Starfsemi miðstöðvarinnar í Tanager hefur verið starfrækjandi frá árinu 1995. Miðstöðin er 

nýtt sem birgðamiðstöð fyrir aflands iðnaðinn og hefur aðsetur í Sola, en höfnin í heild sinni 
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þjónustar margskonar iðnað. Höfnin er fullkomlega staðsett sem nýtir sér vel þróuð 

innviði/grunnstoðir flutninga í landi.  

ASCO Tananger miðstöðin hefur meira en 10.000 fermetra af geymsluaðstöðu og þar af 

4.300 fermetra sem eru hitaðir. Einnig hefur hún 60.000 fermetra af utandyra geymsluplássi 

og 18.000 fermetra af plássi við hafnarbakka. Ásamt þessu þá býður hún upp á úrval af 

vörugeymslum sem hægt er að aðlaga að kröfum viðskiptavina („Stavanger“, e.d.).  

 

 

Mynd 19: ASCO í Stavanger. Mynd fengin af heimasíðu ASCO. 

 

4.2 NorSea Group 

Ýmis starfrækjandi félög innan NorSea Group hafa veitt þjónustu sína síðan Noregur hóf 

olíu- og gas starfsemi en sú þjónusta er aðlöguð að þörfum iðnaðarins. Rekstrareiningunum 

hefur tekist að styðja við vaxandi eftirspurn fyrirtækja sem starfa á þeirra landfræðilega svæði 

en krefjandi hefur verið fyrir fyrirtækið að mæta aukinni eftirspurn eftir starfsfólk með meiri 

færni og sérhæfðari aðstöðu fyrir viðskiptavini sína. 

NorSea Group stofnuninni var komið á fót til að veita víðtæka, faglega og sérfræðilega 

þjónustu til svæðisbundinna fyrirtækja sem starfa í olíu- og gas iðnaðinum („Organisation“, 
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e.d.). Í gegnum níu birgðamiðstöðvar, sem staðsettar eru útfrá útsjónarsemi, geta þeir veitt 

stuðning með skilvirkum siglingum til aflands starfsemi hvar sem er á landgrunni Noregs en 

þær sex sem styðja mest við olíu- og gas iðnaðinn verða nefndar hér að neðan. 

Birgðar- og stuðningsmiðstöðvarnar eru meginstoðir í viðskipta innviðum þeirra í Noregi. 

Hver aðstaða fyrir sig er sér fyrirtæki sem veitir þjónustu fyrir leigjendur og mæta kröfum 

fyrirtækja sem starfa á svæðinu. Samningur við NorSea Group gefur fyrirtækjum aðgang að 

öllum miðstöðvum þeirra meðfram ströndinni og veitir þeim sveigjanleika til að starfa hvar 

sem er á landgrunni Noregs á einum samningi („Our supply bases“, e.d.).  

 

 

Mynd 20: Miðstöðvar NorSea Group í Noregi. Mynd fengin af heimasíðu NorSea Group. 

 

Hugmyndafræði birgðamiðstöðvanna: 

Innan og í kringum miðstöðvarnar eru fjöldi þjónustu fyrirtækja sem gera miðstöðvarnar að 

einhverskonar iðnaðar klasa þar sem öll fyrirtækin njóta nálægðarinnar við skipulögðu 

miðstöðvarnar ásamt þeirri þjónustu er snýr að aflands- og skipulags þjónustu. Landfræðileg 

og menningaleg nálægð við stofnanirnar veitir fyrirækjum sérstakan aðgang, náin sambönd, 

betri upplýsingar, öflugan hvata ásamt öðrum ávinningi sem erfitt er að nálgast úr fjarlægð. 

Slíkir viðskiptaklasar eru skilgreindir sem samansafn samtengdra framleiðanda, birgja og 

samstarfsstofnana sem eru þekkt fyrir að þróa með sér mikla framleiðni og nýsköpun („Our 

supply bases“, e.d.). 
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Hugmyndafræði NorSea Group byggir á margnýtingu eigna, aðstöðu, starfsmanna og 

búnaðar. Stöðugar uppfærslur/endurbætur á aðstöðu, hafnarbökkum og tækjum gerir þeim 

kleift að vera undirbúnir fyrir frekari vöxt. Margnýting þessara þátta leiðir til góðrar nýtingar 

en því fylgir lægri kostnaður fyrir viðskiptavini („Our supply bases“, e.d.). 

 

Þjónusta og lausnir: 

Starfsemi hafnar- og birgðamiðstöðvar: 

Vegna starfrækjandi birgðamiðstöðva NorSea Group við hafsjó, býður viðkoma 

viðskiptavina þeirra uppá styðstu leiðina til þjónustumiðstöðvar sem opin er allan 

sólarhringinn. Birgðamiðstöðvarnar bjóða uppá öruggt legupláss í skjóli, góð vatns drög og 

sterka hafnarbakka. Það sem þær hafa fram á að færa er mjög hæft starfsfólk, hágæða krana 

og flutningstæki, nákvæmt eftirlit, skráða viðhaldsáætlun sem er mikilvægur liður í öruggri 

og kostnaðarhagkvæmri viðkomu skipa í höfninni. Olíugeymar, drykkjarhæft vatn, mikið 

magn af þurru og blautu efni getur undir eðlilegum kringumstæðum verið úthlutað frá öllum 

hafnarbökkum sem fyrirtækið er starfrækjandi á.  

Til viðbótar þeirri þjónustu sem fyrirtækið býður uppá í gegnum sín eigin fyrirtæki hafa 

miðstöðvar þeirra marga leigjendur sem allir eru að þjónusta aflands olíu- og gas iðnaðinn 

(„Supply Base and Port Operations“, e.d.).  

 

Samþætt skipulagning: 

NorSea Group veitir samþætta skipulagninga þjónustu fyrir olíu- og gas fyrirtæki sem styður 

við borunar verkefni og langtíma flutningsgetu. Með skipulagningarmiðstöð sinni geta þeir 

veitt þjónustu á landsvísu sem samanstendur af áætlanagerð, innkaupum og stjórnun á 

birgðamiðstöðvum, flugi, þjónustu skipa sem styðja við aflands iðnað ásamt því að útvega 

þjónustu frá þriðja aðila, svo sem meðhöndlun úrgangs, CCU´s (carbon capture and 

utilization), samgöngu og eldsneytis þjónustu svo eitthvað sé nefnt. 

Umfang þjónustunnar og tenging viðskiptavina er sett upp og sniðin, í samstarfi við 

viðskiptavini, að tegund starfseminnar og óskum þeirra („Total Integrated Logistics“, e.d.).  

 

Skipulagningar miðstöðin: 

Vel þjálfaðir og reyndir sérfræðingar á sviði skipulagninga starfa á miðstöðinni sem sameinar 

mismunandi deildir innan samstæðunnar sem gerir þeim kleift að virka sem eigin 

skipulagninga deild hvers viðskiptavinar fyrir sig. Það sem þeir gera fyrir viðskiptavini sína 
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er að skipuleggja og framkvæma flutninga fyrirtækisins, stjórna efnisnotkun, sjá um starfsemi 

í siglingum og miðstöðvum, þyrlum og birgðaþjónustu.  

Nýstárlegur samskiptabúnaður gerir þeim kleift að vera til staðar við hvert tilefni, hvort sem 

það sé á skrifstofunni, undan ströndum eða á birgðamiðstöðinni. Til að auka virði þjónustu 

sinnar geta þeir einnig útvegað umsjónarmann sem staðsettur er innanhúss og sér um 

skipulagningu þar. “Tækniveggurinn” (tech-wall), eins og þeir kalla hann, sýnir þeim alltaf 

nýjustu upplýsingar um stöðu og áætlun þyrluflugs, leið og stefnu skipa, vegasamgöngu og 

hvar efni er staðsett með því að notast við rauntíma hugbúnað sem kallast “Tag-hub” ásamt 

öðrum búnaði („Logistics Center“, e.d.).  

 

 

Mynd 21: Tækniveggurinn (Tech-wall) hjá NorSea Group. Mynd fengin af heimasíðu NorSea Group. 

 

Úrgangs stjórnun: 

Með dótturfélagi sínu, Maritime Waste Management (MWM), getur NorSea Group boðið 

uppá fullkomna úrgangs stjórnunar þjónustu sem stenst ströngustu kröfur á bæði innlendum 

og alþjóðlegum vettvangi. Þar stjórna þeir og samræma úrgangsflæði sem myndast hjá olíu 

og gas fyrirtækjum og annars konar iðnaði hvort sem það sé á sjó úti eða í landi. MWM getur 

veitt alhliða stjórnun úrgangs, þar á meðal úrgangs- og flutningastjórnun, kostnaðar 

hagkvæmni, umhverfisskýrslum, þjálfun starfsmanna, hreinsun tanka, meðhöndlun úrgangs 
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og endanlega endurvinnslu allskyns úrgangs og efnis. Úrgangi er alltaf fargað á öruggan hátt 

og í samræmi við ströngustu staðla. 

MWM hreinsar tanka í landi fyrir aflands iðnaðinn á birgðaskipum eða pöllum sem sinna 

þjónustunni. Einnig geta þeir séð um aflands hreinsanir og dælingu. Þeir bjóða uppá 

almennan búnað til hreinsunar og sér sniðin sog búnað til að tæma skólp og leðju sem meðal 

annars myndast í tönkum („Waste Management“, e.d.). 

 

Vottorð MWM („Waste Management“, e.d.): 

 NS-EN ISO 9001:2008 Gæða kerfi 

 NS-EN ISO Kerfi umhverfisstjórnunar 14001:2004 

 OHSAS 18001:2007 kerfi vinnuverndar og öryggisstjórnunar  

 

Samþætt starfsemi: 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki sem starfa í aflands olíu- og gas iðnaðinum að samþætta 

starfsemi sína. Samþætt starfsemi felur í sér flutninga og framkvæmdir verkefnis til að gera 

upplýsingar aðgengilegri og meira gegnsæjar („Integrated Operations“, e.d.).  

 

Markmiðin eru („Integrated Operations“, e.d.): 

 Bætt samstarf og stjórnun 

 Draga úr mistökum og bæta öryggi  

 Minnka kostnað 

 

Tilgangur samþættrar starfsemi fyrir NorSea Group („Integrated Operations“, e.d.): 

 Hægt er að fylgjast með upplýsingum um búnað og verklag á rauntíma 

 Viðskiptavinir geta fylgst með og rakið búnað sinn, þegar hann er meðhöndlaður af 

NorSea Group og þeirra samstarfsaðilum 

 NorSea Group útvegar tengingu við vef og gagnaskipti með afleiðar kerfi (legacy 

system) 

 Einnig taka þeir saman gögn og útvega tól til að taka saman og deila gögnum 

sjálfvirkt 
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„Multi-user“ miðstöðvar þjónusta: 

NorSea Group þjónustar marga viðskiptavini sem starfa í aflands iðnaðinum, með 

mismunandi þarfir og umfang, í gegnum “multi-user” miðstöðvarnar sínar. Einlægni, áhugi 

og nákvæmni einkennir þjónustu fyrirtækisins til viðskiptavina sinna í þau ár sem þeir hafa 

veitt miðstöðvar þjónustu. Boðið er uppá fullkomlega samþætta miðstöð sem þeir stjórna 

sjálfir þar sem samhæfingarstjórar (coordinators) flutninga eiga samskipti við viðskiptavini til 

að forgangsraða birgðum rétt, sem á að senda úr landi. Verkferlar er eitthvað sem fyrirtækið 

er ávallt að leita úrbóta á, hvort sem það séu mannlegu þættirnir eða upplýsingatæknin, því 

rekjanleiki er mikilvægur þáttur til að geta lært af eigin reynslu („Multiuser Terminal 

Services“, e.d.). 

 

Samþætt skipulagninga þjónusta: 

Sem leiðandi fyrirtæki í samþættri skipulagninga þjónustu fyrir aflands iðnaðinn hefur 

NorSea Group mikla nærveru í Norðursjónum og eru að færa kvíarnar út á heimsvísu í 

samstarfi við svæðisbundna samstarfsaðila sína. Samþættingar starfsemi er markmið allra 

fyrirtækja sem starfa í aflands iðnaðinum í Noregi og hefur meðal annars NorSea Group eytt 

miklum tíma sínum og fjármunum undanfarin ár í að deila upplýsingum milli allra 

viðskiptavina sinna og samstarfsaðila. Með því að bæta getu sína í upplýsingastreymi og 

vinnuferlum sér það fram á að halda sér framarlega í starfsemi aflands miðstöðvar.  

Stuðningur við viðskiptavini þeirra fellst í “shorebase” starfsemi, miðstöðvar þjónustu, 

flutningum á landi og sjó sem eiga sér stað innanlands eða erlendis ásamt áætlanagerð 

þyrluflugs. Einnig er mikil áhersla lögð á að hámarka notkun og nýtingu á bæði flutningum 

og CCU (carbon capture and utilization) til að lækka kostnað og hlífa umhverfinu.  

Til að geta leyst allskyns vandamál í flutningum sem tengjast starfsemi á landsgrunni Noregs, 

býður NorSea Group uppá samhæfingu PSV (Public Service Vehicle) og sérstakra sjó 

flutninga meðfram ströndinni, sem hluta af samþættri skipulagninga þjónustu sinni 

(„Integrated Logistic Services“, e.d.). 

 

4.2.1 Miðstöðvar NorSea Group í Noregi 

Allar miðstöðvar NorSea Group geta boðið viðskiptavinum sínum uppá sérsniðna aðstöðu til 

að standast kröfur hvers viðskiptavinar fyrir sig, hvort sem það sé vöruhús, verkstæði, opið 

geymslu svæði eða skrifstofuhúsnæði. Þeir eru stærsti eigandi birgðar- og þjónustu miðstöðva 

í Noregi. Í yfir 45 ár hafa þeir verið að þróa landsvæði sem hefur að geyma allar bækistöðvar 
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þeirra, meira en 2.500.000 m
2
. Hver aðstaða hefur uppá að bjóða nútíma hafnarbakka og 

aðstöðu fyrir mikið magn. Að auki hafa þeir 550.000 m
2
 af skrifstofum, vöruhúsum, 

framleiðslu og samsetningar aðstöðu.  

Aðstöður félagsins eru allar mismunandi þar sem viðskiptavinir þeirra hafa allir sérstakar 

þarfir hvað varðar hönnun og búnað sem hefur leitt til mikillar reynslu í að vinna náið með 

viðskiptavinum í að hanna aðstöður sem veitir tiltekna þjónustu.  

Birgðar- og þjónustu miðstöðvar sem eru skilvirkar og með góð innvið eru aðlaðandi 

staðsetning fyrir fyrirtæki sem tengjast aflands svæðum. Þetta myndi einnig laða að iðnað á 

öðrum vettvangi, til styttri og lengri tíma, en NorSea Group býður uppá stjórnun miðstöðva, 

aðstöðu og búnaðar til leigjenda á staðnum („Infrastructure and Facilities“, e.d.). 

 

Tananger miðstöðin: 

Miðstöðin er staðsett 1,5 sjómílum frá mörkum Norðursjós en þar er miðstöðin fullkomlega 

staðsett til að þjónusta aflandsstarfsemi og samsetningarverkefni fyrir þesskonar starfsemi. 

NorSea AS, dótturfyrirtæki NorSea Group, er rekstrarfélag birgðamiðstöðvanna í Tanager og 

Dusavik sem þeir eiga að fullu, en upplýsingar um Dusavik miðstöðina eru hér að neðan. 

Báðar miðstöðvarnar voru settar á stofn árið 1965 og hafa stutt við olíu starfsemi í suður 

hluta Norðursjós í yfir meira en 45 ár.  

Báðar miðstöðvarnar, í Tananger og Dusavik, hafa orðið að meiriháttar iðnaðarmiðstöðvum á 

Stavanger svæðinu þar sem yfir 100 fyrirtæki eru með aðsetur og meira en 5.000 störf. 

Miðstöð NorSea í Tananger er staðsett á norðaustur horni Risavika, í skjóli frá ríkjandi 

veðurskilyrðum. Miðstöðin er staðsett 5 km frá alþjóðlegum flugvelli Stavanger og styður við 

vörustjórnun fyrir nokkra stóra samstarfsaðila í aflandsiðnaðinum („Tananger base“, e.d.).    

 

Staðreyndir um miðstöðina („Tananger base“, e.d.): 

 Aflands stuðningsmiðstöð 

 24 klukkustunda þjónusta, 365 daga á ári 

 34 alþjóðleg þjónustufyrirtæki 

 Stærðarinnar aðstaða í aflandstilgangi 

 800 metrar af djúpum hafnarbökkum 

 13.000 fermetra umferðamiðstöð og geymslu aðstöðu 

 Nútíma búnað fyrir meðhöndlun farms 
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Vottorð og hæfniskröfur („Tananger base“, e.d.): 

 ISPS samþykki (International Ship and Port Facility Sercurity) 

 OLF samþykki (The Norwegian Oli Industry Association) 

 NS-EN ISO 9001:2008 Gæðakerfi 

 NS-EN ISO Umhverfisstjórnunarkerfi 14001:2004 

 Samþykkt af Achilles Jqs- sameiginlegu hæfniskerfi fyrir birgja fyrir olíuiðnaðinn í 

Noregi og Danmörku. 

 

Dusavik miðstöðin: 

Staðsetning hafnarinnar í Dusavik er mjög hentug fyrir olíu- og gas starfsemi á landsgrunni 

Noregs þar sem boðið er uppá frábæra hafnaraðstöðu. NorSea skiptir 230 starfsmönnum milli 

miðstöðvanna tveggja, Tananger og Dusavik, en þessir starfsmenn eru mjög hæfir og með 

mikla reynslu. 

Birgðamiðstöðin þeirra í Dusavik hefur fram á að færa öll þau aðföng og þá tæknilegu 

þekkingu sem þarf til, til þess að mæta kröfum fyrirtækja sem starfa í aflands olíu- og gas 

iðnaðinum, eins og staðan er í dag og í framtíðinni. Brigðarmiðstöðin getur kallast fullbúin 

þjónustumiðstöð vegna þeirra 60 þjónustufyrirtækja sem sérhæfa sig í borun, samsetningu, 

smíða og verkstæðisstarfsemi, búnaði fyrir aflandsstarfsemi ásamt búnaði við viðlegukant 

fyrir mjög þunga hluti eða lyftingar. 

Statoil, Total og ExxonMobil eru fyrirtæki sem nýta sér miðstöðina til að styðja við starfsemi 

þeirra í suðurhluta Norðursjós („Dusavik base“, e.d.). 

 

Staðreyndir um miðstöðina („Dusavik base“, e.d.): 

 Aflands stuðnings miðstöð, skipulagningar og siglingar miðstöð ásamt iðnaðar klasa 

 36 alþjóðleg stjórnunar- og þjónustufyrirtæki 

 Stjórnunar stuðningsmiðstöð fyrir Statoil, Exxon Mobil og Total 

 300.000 fermetra miðstöðvarsvæði 

 600 metra nútíma hafnarbakka til að afhenda mikið magn (bulk) sem og olíugeyma. 

 Þung lyftigeta 

 Sérsniðna evrópska stuðningsmiðstöð fyrir SubSea 7 / Acergy 

 Hafnarbakka með mikla vatnsdýpt 
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Vottorð og hæfniskröfur („Dusavik base“, e.d.): 

 ISPS samþykki (International Ship and Port Facility Sercurity) 

 OLF samþykki (The Norwegian Oli Industry Association) 

 NS-EN ISO 9001:2008 Gæðakerfi 

 NS-EN ISO Umhverfisstjórnunarkerfi 14001:2004 

 Samþykkt af Achilles Jqs- sameiginlegu hæfniskerfi fyrir birgja fyrir olíu iðnaðinn í 

Noregi og Danmörku. 

 

Vestbase miðstöðin: 

Staðsetning Vestbase miðstöðvarinnar býður uppá kjörin skilyrði til að veita skilvirka 

þjónustu fyrir olíusvæðin við strendur Mið-Noregs. Miðstöðvar- og hafnarbakka aðstaðan 

tryggir aðgengi og getu til að meðhöndla mikið magn (bulk) ásamt stórra einstakra starfa.  

Þróað hefur verið allsherjar hugtak sem innifelur í sér öll flutningstengd verkefni sem þarf að 

leysa á eða frá miðstöðinni, til dæmist áhrifaríka flutninga, siglingar og sérútbúnar lausnir. 

Vestbase hefur fram á að færa umtalsverða sérþekkingu innan kjarnastarfsemi miðstöðvar 

reksturs, þar með talið stjórnun, samhæfingu búnaðar, innkaup, samhæfingu bora og 

flutninga. Aðstaðan er flutningamiðja fyrir birgðamiðstöðvanet NorSea Group meðfram 

norsku ströndinni („Vestbase“, e.d.). 

 

Staðreyndir um miðstöðina („Vestbase“, e.d.): 

 600.000 fermetra miðstöðvarsvæði 

 80.000 fermetra af byggingum 

 11 hafnarbakkar með +21 metra af dýpt 

 

Vottorð og hæfniskröfur („Vestbase“, e.d.): 

 ISPS samþykki fyrir hafnaraðstöðu 

 NS-EN ISO 9001:2008 Gæðakerfi 

 NS-EN ISO Umhverfisstjórnunarkerfi 14001:2004 

 OHSAS 18001:2007 vinnueftirlits staðal 
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Polarbase miðstöðin: 

Miðstöðin er nyrsta birgðamiðstöð NorSea Group meðfram ströndum Noregs. Miðstöðin er 

tilvalin samstarfsaðili fyrir olíu- og gas vinnslu fyrirtæki á Barents svæðinu vegna nálægðar 

sinnar við þjónustu á sviði tækni, skipulagningar og lækninga.  

Polarbase hefur verið birgðamiðstöð fyrir starfsemi í leit og vinnslu borunum í Barent sjó 

síðan árið 1980. Staðsetningin er á horni Barents sjós sem gerir hana að mikilvægum 

þátttakanda í áframhaldandi og framtíðar þróun á þessu svæði.  

Þeir bjóða uppá öflugt starfsfólk og traustar vinnureglur sem mæta kröfum viðskiptavina 

hvað varðar lausnir og gæði. Með meira en 25 ára reynslu sem birgðamiðstöð hefur Polarbase 

byggt upp mjög hæft starfsfólk fyrir iðnaðinn („Polarbase“, e.d.). 

 

Staðreyndir um miðstöðina („Polarbase“, e.d.): 

 230.000 fermetra miðstöðvarsvæði 

 15.000 fermetra af innandyra geymslu svæði 

 1000 fermetra skrifstofu aðstöðu 

 465 metra af hafnarbökkum 

 

Vottorð og hæfniskröfur („Polarbase“, e.d.): 

 ISPS samþykki fyrir hafnaraðstöðu 

 NS-EN ISO 9001:2008 Gæðakerfi 

 NS-EN ISO Umhverfisstjórnunarkerfi 14001:2004 

 

Stordbase miðstöðin: 

Miðstöðin er staðsett miðsvæðis í Eldøyane Næringspark í Stord á milli Stavanger og Bergen. 

Fyrirtækið hefur þróað með sér hátt þekkingarstig og sérþekkingu í nánu samstarfi með 

fyrirtækjum sem veita þjónustu og sjá fyrirtækjum fyrir um búnaði í olíu- og gasiðnaðinum í 

Norðursjó.  

Stordbase var komið á fót árið 1981 og er kjarnastarfsemi þess í flutningum og 

miðstöðvarstarfsemi, umferðarmiðstöðvum og hafnarþjónustu. Þeir eiga að vera ákjósanlegur 

birgi viðskiptavina vegna mikillar skilvirkni, sveigjanleika, þjónustu og gæða. Þeir geta boðið 

uppá allar gerðir af verkefnum í flutningum, þjónustu umboðsaðila, áframsendingum og 

tengdum vöruhúsum. Þeir hafa sitt eigið verkstæði með vélarbúnaði sem framleiðir 
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stuðningsstál, sjó festingar, og minni stál einingar fyrir viðskiptavini sína. Einnig hafa þeir 

nýjan, nútímalegan búnað til að flytja stóran og þungan búnað („Stordbase“, e.d.).  

 

Viðgerðir og spólun sveigjanlegra pípna: 

AS Stordbase hefur viðurkennda Rilsan log (logsuða) og getur framkvæmt viðgerðir á ytri 

hlíf sveigjanlegra riser pípna. Þeir hafa spólunartæki og hreyfanlegt suðu verkstæði sem þýðir 

að þeir geta framkvæmt viðgerðir hjá viðskiptavinum sínum. Ásamt Seaflex, 4Subsea og 

IKM geta geta þeir framkvæmt hringlaga próf, mælingar á pípum (pigging) og margskonar 

rannsóknir á skemmdum („Stordbase“, e.d.). 

 

Verkstæði: 

AS Stordbase hefur sitt eigið, vel útbúið, 800 fermetra verkstæði sem er staðsett rétt við hlið 

hafnarbakkans. Þeir hafa mannafla uppá 8-10 viðurkennda logsuðu og málm starfsmanna 

með reynslu í samsetningu fyrir olíu iðnaðinn. Þeir framleiða allt frá sjófestingum til 

aflandsgirðingum til að styðja við stál á skemmdum einingum.  

Vegna einstakrar staðsetningar við hafnarbakka eru þeir oft nýttir til að hafa eitthvað tilbúið 

til notkunar. Einnig eiga þeir sitt eigið CNC (computer numerical control) borð, útskurðar 

verkfæri („Stordbase“, e.d.).  

 

Staðreyndir um miðstöðina samkvæmt („Stordbase“, e.d.): 

 80.000 fermetra utan/innandyra geymslusvæði 

 800 fermetra verkstæði 

 280 metra af fullkominni gerð hafnarbakka  

 

Vottorð og hæfniskröfur samkvæmt („Stordbase“, e.d.): 

 ISPS samþykkt 

 ISO 9001:2008 Gæðakerfi 

 ISO 14001:2004 Umhverfisstjórnunarkerfi  
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Helgelandsbase miðstöðin: 

Miðstöðin er staðsett bæði í Holmen og við Horvnes í Sendnessjøen, og er birgðamiðstöð 

fyrir þróun olíusvæða utan Nordland. Hún hefur þjónað þeim tilgangi að vera birgðamiðstöð 

fyrir rekstraraðila sem stunda rannsóknir á borun síðan árið 1983. Í dag er hún birgðamiðstöð 

fyrir Norne, URD og Alve svæðin. Siglingartími frá miðstöðinni til Norne svæðisins eru 10 

klukkustundir.  

Dótturfélag NorSea Group, Coast Center Base, á 51% í Helgelandsbase miðstöðinni 

(„Helgelandsbase“, e.d.). 

 

Staðreyndir um miðstöðina („Helgelandsbase“, e.d.): 

 

Holmen: 

 33.000 fermetra miðstöðvarsvæði 

 30.000 fermetra útidyra geymslusvæði 

 6400 fermetra innandyra geymslusvæði 

 380 fermetra skrifstofuaðstöður 

 110 metra í heildar hafnarbakka lengd 

 

Horvnes: 

 140.000 fermetra af nýju miðstöðvar svæði 

 18.200 fermetra af byggingum  

 160 metra af nýjum hafnarbökkum 

 

Vottorð og hæfniskröfur („Helgelandsbase“, e.d.): 

 ISPS samþykkt 
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Niðurstöður og umræða 

Vegna gríðarlega mikils kostnaðar og áhættu sem fylgir olíu- og gas iðnaðinum, þurfa 

fyrirtækin sem í honum starfa að fara eftir löggjöf, stöngum reglum og stöðlum. Þær 

miðstöðvar sem þjónusta fyrirtækin þurfa að veita sérhæfða, örugga, skilvirka og góða 

þjónustu með kostnaðarhagkvæmni að leiðarljósi. Til að uppfylla þær kröfur þurfa fyrirtækin 

að vera með mjög hæf og hafa vel þjálfað starfsfólk ásamt því að bjóða uppá vítt svið af 

þjónustu.  

Til að verða við beiðni Ragnars Bjartmarz hjá Eimskip voru tvö stór fyrirtæki, sem starfa sem 

þjónustuaðilar fyrir olíu- og gas iðnaðinn, sérstaklega til skoðunar (Ragnar Bjartmarz, 

forstöðumaður viðskiptaþróunar, munnleg heimild, viðtal, 10. apríl 2014) þar sem starfsemi 

þeirra var borin saman til að fá úr því skorið hver starfsemi birgða- og þjónustu miðstöðva er 

í raun. 

 

Fyrirtækin ASCO og NorSea Group eru bæði með vottun ISO 9001:2008 sem eru 

staðlar/viðmið fyrir gæðastjórnunarkerfi, ásamt því eru þau bæði með OHSAS 18001:2007 

sem snýr að vinnuverndar- og öryggisstjórnunarkerfi. Þau eru með sitthvora 

staðlana/viðmiðin í umhverfisstjórnunarkerfi, ASCO með ISO12001:2004 og NorSea með 

ISO 14001:2004.  

 

ASCO og NorSea Group hafa margra áratuga reynslu í hönnun og byggingum birgðar- og 

þjónustu miðstöðva sem sérsniðnar eru að þörfum viðskiptavina sinna, hvort sem um 

skammtíma leigu eða langtíma viðveru sé að ræða. 

Sérhæfð flutninga þjónusta felur í sér flutninga á starfsfólki, birgðum, tækjakosti og búnaði til 

framleiðslu eininganna eða borpalla þegar þess er þörf, en flutningarnir þurfa að gerast 

örugglega, á réttum tíma og allt efni þarf að vera í góðu ásigkomulagi. 

Áætlanagerð, innkaup og stjórnun birgða- og þjónustumiðstöðva fellst í skrásetningu alls sem 

á sér stað í miðstöðvunum, flæði efnis, eftirliti birgða og stjórnun á framboði efnis. 

Birgða- og aðfangastjórnun krefst útsjónarsemi og er tilgangur þjónustunnar að hámarka 

birgðagetu, auka þjónustustig fyrirtækjanna og lágmarka kostnað fyrir viðskiptavini.  

Vegna stærðar og umfangs tækja ásamt mikilla birgða sem þurfa að vera tiltækar á hverjum 

tíma þurfa geymslusvæðin, bæði innan og utan dyra, að vera gríðarlega stór svo nóg sé til af 

öllu. 
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Hafnarbakkaþjónusta er starfsemi sem fyrirtækin þurfa að geta boðið uppá, til að geta sinnt 

olíu- og gas iðnaðinum, þar sem mjög hæft starfsfólk þarf að vera við störf vegna þungra 

lyftinga tækjakosts sem iðnaðurinn notast við, en bæði fyrirtækin hafa þetta fram á að færa. 

Röra/pípna þjónusta getur falið í sér viðgerðir, spólun, geymslu eða flutningar. Bæði ASCO 

og NorSea bjóða uppá þesskonar þjónustu. 

Olíubirgðir er ein mikilvægasta varan sem iðnaðurinn notast við vegna gríðarlega krefjandi 

siglinga og aðstæðna sem þeir þrífast í en geyma þarf mikið magn af olíu á birgða- og 

þjónustu miðstöðvum. 

Bæði fyrirtækin bjóða upp á margþætta þjónustu í gegnum dótturfyrirtæki sín eða 

úthýsingarsamninga við þriðja aðila. 

Samfélags- og lagalegar skyldur hvað úrgang varðar eru rétt vinnsla, endurvinnsla og förgun, 

flutningur, einangrun, tanka og skipa þjónusta/hreinsun. ASCO og NorSea Group stjórna og 

meðhöndla úrgangs hirslu eftir þessum skyldum. 

Ásamt ofangreindri þjónustu veita fyrirtækin hvort um sig ýmsa annarskonar þjónustu. 

 

Þar sem rannsóknarvinna á Drekasvæðinu er í gangi og hugsanlega munu tilraunaboranir eiga 

sér stað í náinni framtíð væri tilvalið fyrir Eimskip að fara í undirbúningsvinnu, vilji þeir geta 

boðið upp á þá þjónustu sem til þarf, og reyna að átta sig á hvað það er sem þeir geta boðið 

upp á, á byrjunarstigi aðgerðanna. 

Eins og sést á mynd 11 þá er jafn langt til Íslands og Jan Mayen, frá Drekasvæðinu, og 

tilvalið fyrir Eimskip að byrja vinnu við að finna út hvaða stefnu fyrirtækið vill taka í olíu- og 

gasþróun svæðisins og hvaða virði þeir séu að bjóða fyrirtækjunum sem mun vera 

starfsækjandi á svæðinu. Til að reyna að átta sig á hvaða stefna skal tekin getur Eimskip 

myndað teymi sem vinnur að stefnumörkun fyrirtækisins í þessum málum en þar geta þeir 

nýtt sér módel þriggja hringja í þeirri vinnu.  

Í upphafi eru teiknaðir tveir hringi og þeir látnir skerast að hluta til en þeir veita sjónræna sýn 

á hvað stefna þýðir, bæði innri og ytri.  
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Mynd 22: Mynd af tveim hringjum, framboð fyrirtækisins og þarfir neytandans. Mynd fengin á heimasíðu 
Harvard Business Review. 

 

Fyrri hringurinn táknar framboð fyrirtækisins og seinni hringurinn táknar þarfir 

viðskiptavina. Það svæði sem skarast í hringjunum tveimur sýnir að hve miklu leiti framboð 

fyrirtækisins uppfyllir þarfir viðskiptavinarins.  

Ef dreginn er þriðji hringurinn, sem skarast að hluta til við báða hina hringina, myndar hann 

svæði sem táknar framboð samkeppnisaðila. 

 

 

Mynd 23: Mynd af öllum hringjunum þremur. Mynd fengin á heimasíðu Harvard Business Review. 

 

Hvert svæði innan hringjanna sem skarast er mikilvægt, en til að byggja upp 

samkeppnisforskot er mikilvægast að skoða svæði A,B og C sérstaklega. 
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Þegar horft er til svæðis A sem táknar það framboð sem Eimskip getur boðið uppá en ekki 

samkeppnisaðilar þeirra, þarf það að spyrja sig hversu mikið og sjálfbært er forskotið sem 

það hefur, ef eitthvað, og er það forskot miðað við einhverja sérstaka getu?  

 Svæði A: Flutningaþjónusta er sú þjónusta sem Eimskip sérhæfir sig í og veitir 

fyrirtækið alhliða flutningaþjónustu sem byggir á áreiðanlegu og skilvirku 

signingakerfi á Norður-Atlantshafssvæðinu („Um Eimskip“, e.d.). Hér liggur helsti 

styrkur Eimskip vegna mikillar reynslu fyrirtækisins í flutningum af ýmsum toga og 

geta þeir vel þjónustað olíu- og gas fyrirtæki sem eru enn á rannsóknarstigi sinnar 

vinnslu. 

 

Á svæði B, sem táknar sameiginlegt framboð Eimskip og samkeppnisaðila, þarf að velta fyrir 

sér hvort Eimskip sé að skila sinni þjónustu af sér á áhrifaríkan hátt í samanburði við sömu 

þjónustu samkeppnisaðila sinna? 

 Svæði B: Eimskip hefur starfað að einhverju leiti sem þjónustuaðili við olíu- og gas 

iðnaðinn, í Færeyjum, sem segir að fyrirtækið hafi getuna sem þarf til að þjónusta 

iðnaðinn. „Eimskip er leiðandi flutningafyrirtæki sem veitir alhliða flutningaþjónustu, 

byggða á áreiðanlegu og skilvirku framleiðslukerfi á Norður-Atlantshafssvæðinu með 

framúrskarandi þjónustu að leiðarljósi“ („Stefna og sýn“, e.d.). Hægt er að segja að 

Eimskip geti skilað flutningaþjónustu sinni á áhrifaríkan hátt rétt eins og 

samkeppnisaðilar þeirra. Ásamt flutningaþjónustu getur Eimskip boðið uppá 

þurrvörugeymslu og hafnarbakkaþjónustu en sú þjónusta er einnig í boði hjá 

samkeppnisaðilum. 

 

Fyrir svæði C, sem táknar þá þjónustu sem samkeppnisaðili býður upp á en ekki Eimskip, 

þarf fyrirtækið að spyrja sig hvað það getur gert til að vega upp á móti forskoti 

samkeppnisaðila sinna.  

 Svæði C: Eldsneytis þjónusta er mikilvæg neysluvara fyrir fyrirtæki sem starfa í olíu- 

og gasiðnaðinum og er það þjónusta sem Eimskip býður ekki uppá. 

Umhverfisþjónusta er önnur mikilvæg þjónusta sem Eimskip getur ekki boðið upp á, 

þó þeir gætu hugsanlega séð um flutninga á úrgangi. Verkstæðaþjónusta er einnig 

þjónusta sem samkeppnisaðilar geta boðið upp á en ekki Eimskip. Birgða- og 

aðfangastjórnun annar liður í þjónustu við iðnaðinn sem Eimskip býður ekki upp á, 

ásamt þjónustu sem snýr að rörum/pípum og olíubirgðum. 
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Þeir aðilar sem vinna þessa vinnu þurfa að mynda sér tilgátur um samkeppnishæfi Eimskip 

og kanna þær tilgátur með því að tala við og spyrja viðskiptavini sína. Með þessari vinnu 

getur fyrirtækið fengið óvænta innsýn inní, meðal annars, hversu mikil vaxtar tækifæri eru 

fyrir Eimskip á svæði E (White space) eða hverskonar virði er Eimskip eða samkeppnisaðilar 

þeirra að skapa, sem viðskiptavinurinn þarf ekki (svæði D,F eða G). 

Samkvæmt tímaritsgrein í Harvard Business Review segir að það sem komi hvað mest á 

óvart, fyrir fyrirtæki sem nýtt hafa sér hringina þrjá við sína stefnumarkandi vinnu, er að 

svæði A, sem er talið vera mjög stórt í augum fyrirtækisins, er í raun agnarlítið í augum 

viðskiptavina þeirra (Urbany og Davis, 2007). 

 

Næstu skref 

Samkvæmt kvöldfréttum stöðvar 2, sunnudaginn 11. maí árið 2014, hefur Eykon Energy, 

handhafi þriðja og jafnframt stærsta sérleyfisins ásamt CNOOC og Petoro, ákveðið að velja 

Reyðarfjörð sem áfangastað sinn sem birgða- og þjónustumiðstöð hér á landi. Fimm staðir 

sóttust eftir verkefninu en það voru Akureyri, Húsavík, Vopnafjörður, Seyðisfjörður og 

Reyðarfjörður. Þetta verður til þess að tveir af þremur sérleyfum munu nota 

Reyðarfjarðarhöfn sem sína miðstöð við leit og vinnslu á olíu og gasi, því fyrirtækið 

Kolvetni, sem er dótturfélag Eykon Energy, er hluthafi í fyrsta sérleyfinu. Það sem réði 

úrslitum um staðsetninguna er staðsetning fjarðarins gagnvart Drekasvæðinu, innviðir og 

samfélag sem hefur reynslu á stórum verkefnum, ásamt þeirri staðreynd að stutt er á 

alþjóðaflugvöll sem staðsettur er á Egilstöðum (Kristján Már Unnarsson, 2014c).  

 

Höfundur telur, í ljósi ofangreindrar fréttar, að Eimskip þurfi að vera snöggir til vilji þeir taka 

þátt í þeim spennandi verkefnum sem framundan eru í þjónustu við olíu- og gasiðnaðinn á 

Íslandi, nánar tiltekið á Reyðarfirði. Hér er mikið tækifæri fyrir Eimskip, ef það hefur ekki nú 

þegar verið gert, að setja sig í samband við Eykon Energy til að komast að því hvaða virði 

Eimskip getur skapað fyrir Eykon og gera samning við þá um uppbyggingu miðstöðvar á 

Reyðarfirði. 

 

Samkvæmt samtali við Jóhann Bogason, starfsmaður Gára, er nýtt fyrirtæki að líta dagsins 

ljós sem nefnist NAA (The North Atlantic Agency) í samstarfi við önnur fyrirtæki sem mun 

vera umboðsaðila þjónusta (Jóhann Bogason, enginn titill, munnleg heimild, viðtal, 25. Mars 
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2014). Eimskip gæti nýtt sér þessa þjónustu til að þjónusta og skapa virði fyrir Eykon Energy 

og hugsanlega Kolvetni, dótturfyrirtæki Eykon, sem er hluthafi í fyrsta sérleyfinu. 

Vegna ákvörðunar Eykon Energy um að nota höfnina í Reyðarfirði sem sína þjónustu 

miðstöð þá getur Eimskip, í stað þess að vera í samkeppni við eitt af leiðandi olíu- og 

gasþjónustu fyrirtækjum heims, reynt að ná samningum við ASCO. Með þessu getur Eimskip 

komið upp eins góðri aðstöðu í Reyðarfirði og völ er á og orðið leiðandi fyrirtæki á Íslandi í 

þjónustu við iðnaðinn og byggt upp gott langtíma forskot á sína samkeppnisaðila á Íslandi. 

 

Þar sem um starfsemi á rannsóknarstigi er enn að ræða getur Eimskip vel þjónustað þá 

starfsemi með rekstur á miðstöð í landi, reglulegar siglingar með vistir, varahluti og 

rekstrarvörur, reglulegt þyrluflug (hugsanlega í gegnum NAA) með starfsmenn og loks 

hraðsendingar til olíuskipa fyrir norðan. Í framtíðinni, ef olía eða gas finnst á svæðinu, getur 

Eimskip farið í nánara samstarf með ASCO og fengið aðstoð við að koma upp langvarandi 

birgða- og þjónustu miðstöð til að geta þjónustað viðameiri starfsemi sem fylgir olíu og gas 

fundi. 
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Viðauki A 

Upplýsingar um hafnirnar þrjár sem voru til skoðunnar voru fengnar af heimasíðu 
World Port Source (www.worldportsource.com). 
 

 
 

Breiddargráða 58°	58´	44"	N Breiddargráða 57°	8´	32"	N Breiddargráða 55°	27´	56"	N

Lengdargráða 5°	44´	22"	E Lengdargráða 2°	4´	45"	W Lengdargráða 8°	26´	3"	E
Tilkynningar CP09 Tilkynningar 141 Tilkynningar 192

Sjókort 43342 Sjókort 35099 Sjókort 37200

ETA	skilaboða	

skylda
Já

ETA	skilaboða	

skylda
Já

ETA	skilaboða	

skylda
Já

Heilsugæsla Já Heilsugæsla Já Heilsugæsla Já

Stærð Miðlungs Stærð Miðlungs Stærð Miðlungs
Skjól Frábært Skjól Gott Skjól Gott

Stærsta	

skipastærð

+	500	feta	

lengd

Stærsta	

skipastærð

+	500	feta	

lengd

Stærsta	

skipastærð

+	500	feta	

lengd

Straumur Nei Straumur Já Straumur Já

Ís Nei Ís Nei Ís Nei

Kostnaðar	

takmörk
Já

Kostnaðar	

takmörk
Já Alda/undiralda Nei

Alda/undiralda Nei Alda/undiralda Nei Annað Já

Annað Já

Sund
76	fet	-	yfir	/	

23,2	m	-	yfir
Sund

16-20	fet	/	4,9-

6,1	meter
Sund

30-35	fet	/	9,-

10	meter

Farmabryggja
26-30	fet	/	7,1-

9,1	meter
Farmabryggja

16-20	fet	/	4,9-

6,1	meter
Farmabryggja

21-25	fet	/	6,4-

7,6	meter
Gildi	sjávarfalls 1	fet Gildi	sjávarfalls 2	fet Gildi	sjávarfalls 2	fet

Skipalægi
76	fet	-	yfir	/	

23,2	m	-	yfir
Skipalægi

20-30	fet	/	7,1-

9,1	meter
Skipalægi

36-40	fet	/	11-

12,2	meter

Olíu	

umferðamiðst
öð

31-35	fet	/	9,4-

10	metrar

Olíu	

umferðamiðst
öð

11-15	fet	/	3,4-

4,6	metrar

Olíu	

umferðamiðst
öð

21-25	fet	/	6,4-

7,6	metrar

Þvinganir	/	
skyldur

Já
Þvinganir	/	
skyldur

Já
Þvinganir	/	
skyldur

Já

Tiltækur Já Tiltækur Já Tiltækur Já
Ráðlegur Já Ráðlegur Já Ráðlegur Já

Stýri	/	stjórn	/	leiðsögn

VatnsdýpiVatnsdýpiVatnsdýpi

Innkomu	hömlur Innkomu	hömlur

Stýri	/	stjórn	/	leiðsögn Stýri	/	stjórn	/	leiðsögn

Hafnar	einkenni

Innkomu	hömlur

Stavanger	 Aberdeen

Almennar	upplýsingar

Hafnar	einkenni

Almennar	upplýsingar

Esbjerg

Almennar	upplýsingar

Hafnar	einkenni
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Aðstoð Já Aðstoð Já Aðstoð Já

Björgun	

verðmæta Nei

Venja Já Venja Já Venja Já

Sími Já Sími Já Sími Já

Talstöð Já Talstöð Já Talstöð Já

Úr	lofti Já Úr	lofti Já Úr	lofti Já
Símskeyti Já Símskeyti Já Símskeyti Já

Símatalstöð	/	
radio	call

Já
Símatalstöð	/	
radio	call

Já Rail Já

Rail Já Rail Já

Bryggja Já Bryggja Já Bryggja Já

Akkeri	/	

haldreipi
Já

Draga	í	land Já

100+	tonna	

lyftur
Já

100+	tonna	

lyftur
Já

50-100	tonna	

lyftur
Já

50-100	tonna	

lyftur
Já

50-100	tonna	

lyftur
Já

25-49	tonna	

lyftur
Já

25-49	tonna	

lyftur
Já

25-49	tonna	

lyftur
Já

0-24	tonna	

lyftur
Já

0-24	tonna	

lyftur Já

0-24	tonna	

lyftur Já
Fastir	kranar Já

Fastir	kranar Já Fastir	kranar Já
Hreyfanlegir	

kranar
Já

Hreyfanlegir	

kranar
Já

Hreyfanlegir	

kranar
Já

Fljótandi	

kranar
Já

Longshore Já Longshore Já

Rafmagns	
viðgerðir

Já

Rafmagn Já

Leiðsagnarbún

aður
Já

Hafnar	þjónusta Hafnar	þjónusta

Lyftur	&	kranarLyftur	&	kranarLyftur	&	kranar

Skipun	/	umskipun Skipun	/	umskipun Skipun	/	umskipun

SamskiptiSamskiptiSamskipti

Einangrun Einangrun Einangrun

DráttarbáturDráttarbáturDráttarbátur
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Birgðir Já Birgðir Já Birgðir Já
Eldsneyti	/	olía Já Eldsneyti	/	olía Já Eldsneyti	/	olía Já
Þilfar Já Þilfar Já Þilfar Já

Vatn Já Vatn Já Vatn Já
Dísel	olía Já Dísel	olía Já Dísel	olía Já
Vél Já Vél Já Vél Já

Skipa	viðgerðir Meiriháttar Skipa	viðgerðir Takmarkað Skipa	viðgerðir Takmarkað
Stærð	á	

þurrkví
Meðal

Stærð	á	

þurrkví
Mjög	lítil

Stærð	á	

þurrkví
Lítið

Sorp	förgun Já Drydock	stærð Lítill Sorp	förgun Já
Möl	til	fyllingar Já Sorp	förgun Já Möl	til	fyllingar Nei

Möl	til	fyllingar Já

Viðgerðir,	þurrkví,	járnbrautir	 Viðgerðir,	þurrkví,	járnbrautir	 Viðgerðir,	þurrkví,	járnbrautir	

RekstrarvörubirgðirRekstrarvörubirgðirRekstrarvörubirgðir


