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Innledning

Ettermiddagens foredrag setter søkelyset på konsekvensene av de nye
modeller for prosjektgjennomføring som industrien står overfor, og turen er nå
kommet til nisjebedriftene.

Hva er det som karakteriserer disse? Jeg tror det vil være nyttig å se på det
for å få et bedre grunnlag for å vurdere konsekvenser og peke på utfordringer
de står overfor. Det gjelder jo å unngå uheldige konsekvenser av den nye
situasjon.

La meg derfor benytte noen minutter til å vise hva som karakteriserer
nisjebedrifter på godt og ondt. Dette blir nødvendigvis preget av den nisjen
vårt firma Permea Maritime Protection (PMP) virker innenfor og forholdene i
denne bedriften, men jeg vil tro at mye av dette er dekkende også for andre
bedrifter og nisjer.

PMP • et eksempel på en nisjebedrift

Med bakgrunn i behovet for eksplosjonsbeskyttelse av tankskip, er bedriften i
dag en pakkeleverandør av prosesspakker for gassgenerering og gass-
separasjon, i hovedsak nøytral gassanlegg basert på eksosgass, samt
nitrogenproduksjon fra trykkluft. Markedet for begge variantene er det
globale skips- og offshoremarkedet, og delvis landbasert prosessindustri.
Omfanget av vår virksomhet de siste år har hatt en omsetningsverdi mellom
150 og 200 mill. kroner.

"Nøkkelen" til vår suksess er primært:

• Spisskompetanse innenfor prosessteknologi.

• En ingeniørstab med balanse mellom spisskompetanse og bredde av
både teknisk og kommersiell karakter.

• 20 års erfaring med leveranse av standardpakker til skipsindustrien, slik
som oljetankene, kjemikalieskip, LNG skip, kjøleskip. Dessuten 10 års
erfaring med "skreddersy" av tilsvarende pakker til offshoreindustrien i
Nordsjøen.

• Utstrakt bruk av lokale underleverandører for produksjon av rør,
trykkbeholdere og stålrammer.

• All engineering, oppmontering av utstyr på rammer og uttesting skjer
innomhus.

• Markedskunnskap fra internasjonalt salg.
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Med disse verktøy har vi vært de første i verden når det gjelder å gå nye
veier og å finne nye anvendelser for vår teknologi innenfor
forbrenningsteknikk, absorpsjon, membranseparasjon og systemengineering.

Noen eksempler:

1972: Turnkey etter-installasjoner av nøytralgassanlegg på eksisterende
tankskip mens skipene er i fart.

1976: "Do it yourself kit" for samme type anlegg, men for installasjon av et
verft.

1982: Nøytralgassgenerator med sjøvannskjølt brennkammer for sotfri
forbrenning av tungolje.

1983: Leveranse og installasjon av verdens første membranbasert
nitrogengenerator til et kjemikalietankskip.

1985: Leverandør av verdens første membranbaserte nitrogengenerator til
LNG skip.

1985: Leverandør av verdens første nitrogengenerator til en offshore-
plattform.

1987: Leverandør av transportabel og containerisert nitrogengenerator for
bruk offshore.

1988: Leverandør av en flycontainer med en nitrogen-generator for
kontrollert atmosfære på kjøleskip som fraktet epler.

1992: Leverandør av 20 nitrogengeneratorer for kontrollert atmosfære på
kjøleskip som transporterer bananer.

1994: Leverandør av verdens største membranbasert nitrogengenerator.

Nisjebedriftene som har lykkes i å etablere seg innenfor et område er
banebrytende og kreative. De kjenner sin kompetanse, teknologi og sine
muligheter fra A til A og er som pakkeleverandører en slags hovedleverandør
på et lavere nivå enn en hel plattform. De syr sammen integrerte
totalløsninger i en optimal kombinasjon mellom egen produksjon og
underleverandørers, og er vant med å måtte ta ansvar på vegne av
underleverandører som er for små til å møte de rigorøse krav til formaliteter
som ofte følger med offshoreprosjekter.

De arbeider allerede på en slik måte som man nå ønsker å gjøre det i de
store offshoreprosjekter, med én engineeringkontrakt fra konsept til levering
av en hel platform. De har et lite, men effektivt prosjektteam med gode
interdisiplinære kunnskaper. De har erfaring nok til å sette komponenter og
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materialer i bestilling før tegningene er fullt ut ferdige. Likeledes har de
mulighet til å starte produksjon og montasje før alle detaljer er avklart.

Slik er de i stand til å tilby leveringstider som bedrifter med en større
organisasjon og et videre produktspekter vanskelig kan møte. Vår rekord i så
måte er leveranse av 3 anlegg med total vekt på 25 tonn til offshore drift med
4 måneders leveringstid inklusive prøvekjøring.

Fordi de gjerne arbeider mot flere markeder med sine nisjeprodukter har de
en bred erfaring med hensyn til alternative fabrikasjonsstandarder og
alternative komponentleverandører. Å produsere etter funksjonsspesifi-
kasjoner er ikke noe nytt for mange av nisjebedriftene. Det har vært vanlig i
shippingmarkedet i lange tider, og det gir priser til en 1/3 av de klassiske
off shorean leggene.

Derfor hadde nisjebedriftene ofte det beste utgangspunkt for å utarbeide en
"offshorestandard" for sine produkter. Vårt firma var blant de første til å
kontakte oljeselskaper med hensyn til å opprette rammeavtaler for slike
standardprodukter og å kunne tilby kostnadsreduksjoner i størrelsesorden
30% uten å gi avkall på sikkerhet og kvalitet.

Skiftende omgivelser, markeder og krav krever evne til tilpasning og
omstilling. I lys av sin størrelse og sin arbeidsmåte har nisjebedriftene den
aller beste forutsetning for å få til en slik tilpasning, så lenge det ikke krever
forandring som undergraver og eliminerer deres eksistens og styrke.

Partneringmodellen

Hvilke nye gjennomføringsmodeller og kontraktsformer får så betydning for
en nisjebedrift.

De fleste nisjebedrifter driver ikke direkte engineeringsvirksomhet, og er
neppe aktuelle som partnere i en allianse av den type som vi har hørt om for
Sleipner Vest. Men det legges ofte opp til et nært samarbeid mellom
allianseteamet og aktuelle leverandører alt fra tidlig i prosjektet. Siktemålet
er å få en enkel løsning og best mulig integrasjon av utstyr/pakker med
naturlige grensesnitt uten unødig duplisering av utstyr og kostnader. Her har
i utgangspunktet nisjebedriftene mye å bidra med. Men det er en del
kompliserende forhold som gjør det mindre interessant. Skjer dette på
konseptstadiet, og det er i den fasen slik optimalisering gir best effekt, så er
ikke utstyrsleverandøren valgt.

Innspill som blir gitt som ideer for gode løsninger vil bli en del av den
endelige spesifikasjon og tilflyter således alle konkurrerende anbydere.
Dette kan lett føre til tap av konkurransefortrinn man måtte ha som ledende
innenfor et område.
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Leverandørbedrifter som konsulteres av et allianseteam i en tidligfase får
ikke noe direkte gevinst av gode løsninger slik partneme gjør. Alt arbeidet og
alle innspill forventes å skulle være en del av salgsarbeidet og således gratis,
seiv når det innebærer utarbeidelse av mange alternativer.

En tredje side ved saken er forholdet til engineeringbedriften i alliansen. Har
denne bare karakter av rådgivende ingeniør, eller har han et kobbel av
utstyrsbedrifter i sin familie og et uttalt ønske om å vokse innenfor alle
områder. Hvis så er tilfelle, kan veien via et partnerskap være en snarvei til
førstehåndskunnskaper om fremtidige konkurrentens situasjon og teknologi.

Rammeavtaler

Det er ingen tvil om at rammeavtaler mellom oljeselskap og leverandører av
ulike typer utstyr har noe for seg. Vi har levert 40 anlegg som i alle er
forskjellige, seiv om de alle har til oppgave å produsere nitrogen fra luft til en
spesifisert renhet. Råstoffet er trykkluft, dets sammensetning og kvalitet er
alltid konstant, et ideelt utgangspunkt for standardisering.

Nisjebedrifter har de beste forutsetninger for a komme med gode og rimelige
løsninger på dette området. De har mange "prototyper" i drift. Prototyper som
alle fyller myndighetenes krav til sikkerhet og kvalitet. Ved å plukke ut de
beste m.h.t. tekniske detaljer, pris og leveringsforhold kan standardløsningen
bli både god, billig og leveres på kort tid. Det er imidlertid også her et "men"
som kompliserer. Når slike rammeavtale skal etableres ønsker oljeselskaper
ofte samtidig å redusere antall leverandører.

Det er sjelden bare nisjebedrifter som konkurrerer i et bestemt marked. Man
finner også store leverandører som har flere pakker. De store pakkene er
ofte 5 til 10 ganger større i verdi enn de små. Når man så vet at kunden
ønsker å redusere antall leverandører blir det lett nisjebedriften som blir
taperen. Ikke fordi han nødvendigvis ikke er konkurransedyktig, men fordi
han ikke kan tilby på det samme grunnlag.

Leverandøren av store og små pakker kan med letthet tilby de "små" pakkene
til priser som nisjebedriftene i lengden ikke kan leve med, mens man seiv kan
subsidiere "småpakkene" med dekningsbidraget fra de "store".

Ja, dette er livets harde virkelighet når hovedvekten alene skal legges på
markedsmekanismer. Store enheter er i mange sammenhenger ønskelig, og
jeg vil ikke gå imot fornuften i det. Man skal bare være oppmerksom på at
det på mange områder bare er 2-3 leverandører i markedet på grunn av
markedets størrelse.

Når så en av disse elimineres, og de gjenværende store leverandører deler
de resterende pakkene mellom seg, da blir det ikke mye konkurranse igjen.
Den besparelsen oljeselskapene har gjort med å redusere antallet
rammeavtaler og tilhørende administrasjonskostnader kan fort forsvinne.

N:\JOH\NISJEBED.DOC Side 5 av 7



Maritime Protection
EPC kontrakter

EPC kontrakter for komplette produksjonsplattformer å la Njord innebærer en
forandring for nisjebedriftene. Man må her tilby sitt utstyr til alle aktuelle
plattformanbydere tør de har fått kontrakten.

I forhold til tidligere hvor man tilbød direkte mot en engineering contractor
som forespør på vegne av en operatør må det nå utarbeides flere anbud for
samme prosjekt. Disse er ofte forskjellige i designfilosofi og spesifikasjon.

Når så EPC-kontrakten er tildelt blir det gjerne en ny runde med endelige
anbud. Opplegget her er ikke nytt i seg seiv. Det tilsvarer situasjonen når
man tilbyr utstyr til skipsverft som kjemper om en rederkontrakt.

Det som skiller er imidlertid at alle forespørselene har detaljerte
spesifikasjoner og krever at det må utarbeides et detaljert anbud hvor alle
detaljer ønskes avklart og fastlagt seiv om man vet at det blir en helt ny runde
igjen på et senere tidspunkt.

Konklusjoner

I denne analysen av virkningene av de nye forhold for nisjebedriftene av
typen Pemea er det klart problemene som dominerer. Det kan derfor være
grunn til å spørre om det er helt spesielle forhold innenfor Permeas nisje og
denne bedriftens marked som er årsak til denne negative dominans.

Jeg har desverre ikke kunnet gjøre en bred analyse av mange nisjer og jeg
kan ikke påstå at min beskhvelse er generell. Men mange av de
vanskelighter og komplikasjoner som er nevnt har en generell karakter. Jeg
er derfor tilbøyelig til å konkludere med at de nye gjennomføringsmodeller er
kompliserende og utfordrende for nisjebedriftene, og ikke like positive som for
andre typer bedrifter.

Under visse omstendigheter og i spesielle markeder kan konsekvensene bli
meget uheldige og gi virkninger som ingen av partene er tjent med.

Tiltak mot uheldige konsekvensen

Informasjon: Det aller viktigste er at alle parter og særlig oljeselskapene er
kjent med situasjonen til nisjebedriftene. Derfor er denne mulighet til å få
industrien i tale meget kjærkommen, men ikke for å frembringe
"klagesanger". Mitt primære ønske er å få frem et objektivt bilde av
virkeligheten i denne del av vår industri.

Ved kjennskap til disse forhold kan en operatør vurdere mulige virkninger av
en bestemt gjennomføringsmodell på kort og lang sikt for sitt selskap. Vi har
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alle forståelse for at selskapene må gjøre overordnede betraktninger som kan
bety at man vil tape på noen områder, for vinne desto mer på andre.

Men som vi har hørt, er det ulike syn på disse forhold fra oljeselskap til
oljeselskap. Og det er ikke alle som praktiserer innkjøpsstrategier som har
de nevnte uheldige sider for nisjebedriftene.

Habilitet: Det er grunn til å merke seg den store vekt oljeselskapene legger
på å praktisere en fair innkjøpspolitikk. Det er derfor rimelig å tro at man
sørger for at det blir lagt nødvendige restriksjoner på hva ingeniørselskaper
kan kjøpe fra sine egne underleverandøren

Man bør også sikre at alle kopier av anbuds- og prosjektdokumenter ikke
forblir i ingeniørselskapet når et prosjekt er avsluttet, men blir samlet inn og
makulert. Det vil redusere mulighetene til at dokumenter på et senere
tidspunkt skal kunne komme gruppens andre selskaper i hende.

Ingeniørselskapene bør også av egen interesse legge rimelige restriksjoner
på sine egne ansatte ved overgang til daterbedrifter som er konkurrenter til
bedrifter vedkommende har hatt nært samarbeid med som rådgivende
ingeniør.

Samarbeid: Den umiddelbare løsning og tilpassing til situasjonen kan synes å
være å samarbeide med en av de store konkurrentene. Men hva blir det da
av nisjebedriften og dens positive sider? Da blir det lett sanering og
integrasjon. Da blir det lett reduksjon og flytting av arbeidsplasser fra
distriktet til de sentrale områder, og man mister mobilitet og flexibilitet og de
andre gode sidene som er nisjebedriftens kjennetegn og styrke.

Og man kan fortsette å spørre: Hva gjør så det? Man får jo noe større og
sterkere og mer konkurransedyktig istedet. Det er kanskje prisen olje-Norge
må betale for å kunne hevde seg i det intenasjonale markedet.

Er så dette den eneste utvei for nisjebedriften? Nei, heldigvis ikke. Jeg tror
det finnes andre løsninger, de er ikke åpenbare, de ligger ikke i dagen og de
vil sette nisjebedriftene på en virkelig prøve. En prøve hvor de utfordres som
aldri før, men i det de er spesialister på: A finne løsninger på det umulige!

Skjer ikke det, får det konsekvenser ikke bare for nisjebedriftene, men like
mye for deres kunder.
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