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Sammendrag 
Denne rapporten har hatt følgende problemstilling: 
”Hvilken betydning har den geografiske avstanden mellom Sandnessjøen og 
Brønnøysund for olje- og gassklyngene i Sandnessjøen og Brønnøysund?” 
 
For å belyse problemstillingen har vi hentet data fra alle leddene i 
verdikjeden i olje-og gassmiljøet i Sandnessjøen og Brønnøysund for å få 
oversikt over sektoren som helhet. Videre har vi analysert den geografiske 
nærhetens rolle for alle leddene.    
 
Vår konklusjon er at den geografiske avstanden mellom Sandnessjøen og 
Brønnøysund ikke er direkte problematisk for olje-og gassklyngen som 
helhet, men at en reduksjon i  reiseavstanden ville bidratt til økt økonomisk 
vekst, samarbeid, og en mer robust kultur. Helt konkret finner vi at økt 
geografiske nærheten ville ha følgende betydning ifølge våre informanter: 

- Redusert responstid ved hastetilfeller 
- Reduserte kostnader i aktørenes drift 
- Økt aktivitet generelt sett, også innen petroleum. 
- Redusert risiko for tap av aktivitet bort fra regionen 
- Bedre rustet som region ifm konjunktursvingninger 
- Har en forløsende effekt for næringslivet, men vanskelig å 

kvantifisere 
- Muligheten til å bygge en samlet kultur 
- Økt engasjement og ”vi” følelse 
- Mer robuste fagmiljøer 
- Minimere risiko for oppsplittelse og valg av en base på bekostning 

av det andre 
- Minimere handelslekkasjen ut av regionen  
 

Forslag for å øke den geografiske nærhet mellom Sandnessjøen og 
Brønnøysund:  

Komme i gang med utbedringer av infrastrukturen så fort som mulig, 
som en langsiktig løsning. 
- Umiddelbart etablere en pendlerrute med hurtigbåt 
- Iverksette bygging av tunnel under Velfjorden 
- Øke hastighet og frekvens på fergesambandet Forvik-Tjøtta 
- Vurdere ytterlige tunnel- og bru løsninger for en fast veiforbindelse. 
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- Mer fleksibel helikopterløsning, som også inkluderer muligheter for 
landing i Sandnessjøen.  
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1.0 Innledning 

1.1 Historie 
I 1979 ble de første blokkene nord for 62 grader lyst ut (NPD)1. Blant disse 
områdene var etter hvert Trænabanken. Dette vakte interesse blant 
kommunene på Helgelandskysten. Det ble i 1982 avholdt et møte med 
forskjellige ordførere i området hvor man skisserte en base-løsning og 
etableringen av et baseselskap for å kunne være med på aktiviteten2

                                                      
1

.  

http://www.npd.no/no/publikasjoner/rapporter/petroleumsressursene-i-havomradene-
utenfor-lofoten-vesteralen-og-senja/utforskingshistorikk-og-konsesjonspolitikk/ 
2Brevfra Kasper SæterstadtilformannskapetiHatfjelldalkommune 19.10.1982.  
http://hattfjelldal.custompublish.com/getfile.php/2390043.2044.ueebwcvurc/051.13+K.s
ak+nr+55.82.pdf 

http://www.npd.no/no/publikasjoner/rapporter/petroleumsressursene-i-havomradene-utenfor-lofoten-vesteralen-og-senja/utforskingshistorikk-og-konsesjonspolitik
http://www.npd.no/no/publikasjoner/rapporter/petroleumsressursene-i-havomradene-utenfor-lofoten-vesteralen-og-senja/utforskingshistorikk-og-konsesjonspolitik
http://hattfjelldal.custompublish.com/getfile.php/2390043.2044.ueebwcvurc/051.13+K.sak+nr+55.82.pdf
http://hattfjelldal.custompublish.com/getfile.php/2390043.2044.ueebwcvurc/051.13+K.sak+nr+55.82.pdf
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Dette førte videre til at Stortinget i 1983 valgte å opprette en 
forsyningsbase i Sandnessjøen, fremskutt helikopterbase i Brønnøysund og 
oljeverndepot på Træna.  
 
Tross denne etableringen har helgelandsindustrien vært relativt lite 
involvert i det Norske olje- og gasseventyret. Med unntak av perioden fra 
slutten av 1970- tallet frem til 1980- tallet, hvor distriktspolitiske hensyn 
hadde fremtvunget en modulbasert leverandørindustri. En periode hvor 
små verft, også fra Nord-Norge, leverte moduler sammen med flere andre 
verft. Dette skulle imidlertid ikke vare da en kombinasjon av fallende 
oljepris, økt kostnadsfokus og minkende distriktspolitisk engasjement blant 
stat og operatørselskap satte en stopper for den modulbaserte modellen. 
Etter detteble de i hovedsak små og desentraliserte nordnorske verftene 
utkonkurrert av større, mer sentralt beliggende verft på Vestlandet. 
 
Men nå er situasjonen en annen. På 1990-tallet ble Norne feltet funnet og 
det befestet Sandnessjøen og Brønnøysunds rolle da den ovenfor 
beskrevne strukturen ble valgt. Siden kom også Skarv feltet og samme 
strukturen ble valgt også her. Og i 2012 genererte petroleumsrelatert 
industri og tjenesteytere i Sandnessjøen og Brønnøysund til sammen 799,9 
millioner kroner, noe som er en stor økning fra 2011 hvor tallet var 531,5 
millioner kroner3

                                                      
3Tall hentetfra LEVERT 2011 og 2012 

. Så det virker tydelig at Sandnessjøen og Brønnøysund nå 
er et område i vekst. 
 
Vi ser at fokuset har flyttet seg lengre nordover og som en konsekvens kan 
vi se fremveksten av større verft, eller snarere, en ”klynging” av 
leverandør- og verfts-bedrifter. Dette har vært en nødvendig utvikling for å 
møte konkurransen fra bedrifter påSør- og Vestlandet og internasjonalt. 
Men selv om vi ser en fremvekst av større verft eller klynger av bedrifter 
innen industrien, så er fremdeles den nordnorske geografien den samme 
og avstander preger næringslivet. Dette står i kontrast til situasjonen for 
industri-klynger i de tradisjonelle oljeregionene, som Vestlandet, hvor 
samlokalisering og grupperinger av mange industribedrifter og 
komplementære tjenesteytere er normen. Som for eksempel Kristiansund, 
Stavanger og Bergen. 
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1.2 Situasjonen i dag 
For å kunne forstå den lokale konteksten på Helgeland, så må vi se litt 
nærmere på forholdene slik de er nå. 
I dag er situasjonen den at Sandnessjøener en forsyningsbase.  Denne 
basen forsyner feltene Norne og Skarv, som blir operert av henholdsvis 
Statoil og BP, samt en del av leteaktiviteten på sokkelen utenfor. I 
Brønnøysund ligger helikopterbasen som yter helikoptertransport- og 
mannskapsutbyttingstjenester til disse feltene.  
 
Mellom byene Sandnessjøen og Brønnøysund er det to veiruter, den ene 
går langs Rv17 og innebærer to ferjeforbindelser, turen er 91,5km lang og 
tar ca. 2 timer og 44 minutter, forutsatt at man treffer på ferjene. Det 
andre alternativet er å kjøre fra Sandnessjøen til Mosjøen for så å kjøre E6 
ut til Brønnøysund, denne turen er 299km lang og tar 3 timer og 26 
minutter, men har den fordelen å ikke være avhengig av ferjer. Ellers er det 
en hurtigbåt som går mellom Sandnessjøen og Brønnøysund to ganger i 
uka med en reisetid på 2 timer. Det er også flyplass i begge byene med 3 
direkte avganger i døgnet med en flytid på 17 minutter. 
 
De vanlige logistikkoperasjonene i forbindelse med serving av 
installasjonene går sin gang uten store problemer, på tross av den store 
avstanden. Det er lasting og lossing i Sandnessjøen og 
mannskapsutskiftning i Brønnøysund. Men avstanden fører også til andre 
utfordringer. 
Mannskap som skal ut med helikopter tidlig fra Brønnøysund må reise fra 
Sandnessjøen dagen før og overnatte, dette har blant annet ført til en 
oppblomstringen i hotell næringen i Brønnøysund. Videre er det noe 
personell som må innom kontorene i Sandnessjøen før de drar ut på 
installasjonene. Dette betyr reise fra deres hjemplass opp til Sandnessjøen, 
ned til Brønnøysund også ut.  
Denne avstanden er først og fremst en avstand i tid, og varierer ut ifra 
hvilke transportmidler som er tilgjengelig. Og hvilke transportmidler som er 
tilgjengelig er bestemt utfra infrastrukturen.  
 
I oljebransjen er det av og til behov for ekstradeler og personell veldig fort, 
ved uforutsette hendelser. Og da er tid kritisk. Slik det er nå må utstyr 
sendes fra lageret i Sandnessjøen med bil eller båt til Brønnøysund, for så å 
flys ut til installasjonene.  
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Det er spesielt i forhold til andre miljøer i Norge, hvor helikopterporten 
pleier å ligge i nærheten av leverandørbasen av nettopp denne årsaken. 
 
På grunn av denne litt tungvinte ordningen, enten direkte eller indirekte, så 
er det noe aktivitet som går tapt i konkurransen med andre basemiljøer. 
Det finnes flere felt og leteoperasjoner som kunne vært betjent av miljøet i 
Sandnessjøen/Brønnøysund.  
Direkte fordi et selskap kan kvie seg for å legge et oppdrag til miljøet i 
tilfellet en hastesituasjon skulle oppstå. Indirekte fordi et selskap vurderer 
å legge et oppdrag til miljøet, men ser at det mangler enkelte tjenester i 
miljøet som ikke er der nettopp på grunn av lav aktivitet.  
 

1.3 Problemstillingen 
Denne rapporten søker å belyse hvordan geografisk nærhet påvirker 
industriklynger i olje- og gassindustrien, og mellom basebyene 
Sandnessjøen og Brønnøysund.  Selv om denne rapporten ikke søker å gi et 
teoretisk bidrag, har vi valgt å inkludere dette i vedlegg. Empirien er samlet 
inn med utgangspunkt i klynge-teori og teori om forskjellige former for 
nærhet i industriklynger. Og når vi ser på industriklynger innenfor olje- og 
gassindustrien er det naturlig å se på olje- og gassbaser, disse basene 
inneholder blant annet teknologi-, leverandør-,ingeniør- og olje- og 
gasselskaper. Ofte vil man kunne finne en hel verdikjede samlet på en slik 
base.  Her menes at Sandnessjøen og Brønnøysund er en klynge, dette blir 
logisk da selve forsyningsbasen ligger i Sandnessjøen og 
helikoptertjenestene utføres fra Brønnøysund. Vi vil også kategorisere 
industrimiljøet som en klynge og derfor kan vi gå videre med det som 
utgangspunkt for å prøve å avgjøre hvor viktig geografisk avstand er for 
klynger innen olje- og gassindustrien. Det vil da være med 
Sandnessjøen/Brønnøysund som et eksempel.  

1.4 Metode og dataanalyse 
Vi har valgt å dybdeintervjue representanter fra basemiljøet i Sandnessjøen 
og personer i Brønnøysund som er knyttet til dette miljøet samt personer 
fra regionale myndigheter i begge byene som har innsikt i forholdene og 
tematikken i rapporten.Videre har det vært viktig å få snakke med aktører 
på forskjellige steder i verdikjeden: operatører, leverandører, 
basebedriftene og offentlige beslutningstakere og ressurspersoner.  
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Dette for å få et fullstendig overblikk over situasjonen fra så mange vinkler 
som mulig. Det har også vært ønskelig at informantene skulle bekle roller 
høyt oppe i de bedriftene eller organisasjonene de representerte.  
Intervjuene ble gjennomført i tidsrommet 3. Mars – 3. April 2014.   
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2.0 Funn 
Funnene er strukturert basert på de ulike informantgruppene.  Disse er: 
- Basebedrifter 
- Leverandørbedrifter 
- Operatører 
- Politiske Beslutningstakere og Ressurspersoner 

2.1 Basemiljøet 
 
Funnene i denne kategorien omhandler informantenes tanker angående 
basemiljøet, hvordan samhandlingen fungerer mellom bedriftene, og 
eventuelle mangler eller styrker og generelt.Først ser vi på informantene i 
basebedriftene, deretter leverandørbedriftene, operatørene og politiske 
beslutningstakere og ressurspersoner. 
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2.1.1Basebedriftene 
Baseselskapene bedriver den praktiske logistikken på basen. Informantene 
i denne gruppen ble spurt om det var et godt basemiljø på Horvneset i 
Sandnessjøen. En av informantene svarte følgende: 

” Vi jobber jo mye i interaksjon med hverandre og er forsyningsbase 
for BP, samtidig så er det jo leverandører som er etablert inne hos 
Helgelandsbase som også er leverandører til BP og det fungerer 
veldig godt.” 

 
Informantene snakker også om det at de er to baseselskaper på samme 
område, men det er uenighet om hvorvidt dette er et gode. Den ene 
påpeker at det i denne perioden med lavere aktivitet er negativt med to 
som konkurrerer om et lavt volum, mens den andre ser på mulighetene for 
samarbeid og synergier ved å være to på samme område. 

” Jeg synes det er helt unikt å ha den konstellasjonen vi har i 
Sandnessjøen, det har man vell ingen andre plasser, så det er bare 
en fantastisk mulighet til utvikle miljøet positivt. Og ikke minst å 
hente ut synergier når man er lokalisert slik man er, med felles bruk 
av ressurser. ” 

 
Informantene er enige i at det er et godt miljø på basen og at samarbeidet 
virker å fungere godt på tvers av organisasjonene. Det er delte meninger 
om hvorvidt konkurransen mellom dem er et gode, som de er tjent med, 
eller om det kan virke ødeleggende i perioder med lav aktivitet. 
 

2.1.2 Leverandørene 
Leverandørene det er snakk om jobber med befraktning og personell og 
V&M4

                                                      
4Vedlikehold&Modifikasjon 

. Informantene er enige om at det er et godt basemiljø og en sier:  
“Det er et veldig tett og bra miljø, og det ekspanderer voldsomt. Og 
nå kommer subsea-basen, den blir etablert rett her borte, og vi har 
kunder overalt på basen. Så for oss så er dette basemiljøet helt 
suverent og vi ser at det går an å satse her. ” 
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Når informantene snakker om subsea-basen, så refereres det til byggingen 
av en ny subsea hall på baseområdet. 
Informantene kommenterer den samme nedgangen i aktivitet som 
baseselskapene, men er mer optimistiske, da de ser for seg vekstpotensial 
og at aktiviteten kommer til å svinge opp igjen. 

” Det er vel ingen plass i Norge at det er så store muligheter som 
her. Nå er det en liten ’neddump’ , men vi vet at det kommer mer, 
BP starter i 2017 og Statoil starter vell før. Det er snakk om 
oppkobling av flere mindre felt til de installasjonene som er.” 

 
En av informantene mener at det fremdeles er rom for å øke samarbeidet 
internt i miljøet, han peker på basedriftene som et eksempel, og at dette 
kan komme alle til gode.  

”I dag er det to baser som konkurrer litt (HB og ASCO), og det vil det 
jo bestandig være, men det er klart at en del av det som utføres 
rent arbeidsmessig, kraning, truck, lasting av biler,  det er kanskje et 
spørsmål om det kunne vært utført av ett driftsselskap. I dag er det 
slik at hvis begge basebedriftene har forskjellige typer utstyr, og når 
der ikke er full drift på alt så blir det veldig dyre timer. Dette blir det 
dyre mann-timer og dårlig utnyttelse av.” 

 
Informantene her er også enige i at det er et godt miljø på basen, og at selv 
om det er lavere aktivitet nå, så er det et stort vekstpotensial i miljøet. Selv 
om de mener det er et godt miljø, så sier en av informantene at det er rom 
for å utvide samarbeidet enda mer og å øke utnyttelsen av basemiljøet og 
gir et eksempel med basebedriftene. 

2.1.3 Operatørene 
Operatørene er de som drifter installasjonene offshore. Informantene i 
denne gruppen representere de som har etablert et driftskontor på basen, 
mens andre har en forsyningsorganisasjon i miljøet. Informantene er enig i 
at basemiljøet er godt, men en av informantene bemerker: 

” Det er et ungt miljø. Og vi er nok ikke så strigla som de litt tyngre 
basemiljøene lengre sør.” 

og 
“Vi har boring litt lenger sør, ved siden av Skarv, som naturlig skulle 
vært forsynt fra Sandnessjøen, men blir forsynt fra Kristiansund, og 
hvorfor? Det er et ganske sentralt spørsmål, er det fordi 
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baseselskapene ikke har visst om det? Det er faktisk det som er 
tilfellet. Og det verste er at de ikke en gang har vært på døra til 
operatørselskapene og sagt ”hallo, her er vi”” 
”Vi er ikke nok på, særlig med tanke på hvordan vi skal selge inn 
basemiljøet. Og følgelig så blir det ikke solgt inn. Og da blir det lite 
aktører og lite aktivitet, og dette innsalget fra aktørene, så lenge det 
ikke gjøres er man avhengig av at andre drar aktiviteten hit, og 
typisk da operatørene. BP gjør det og Statoil gjør det, men det er på 
bakgrunn av en politisk beslutning som skjedde for lenge siden. Nå 
er det ingen som selger inn.” 

 
Så det kan virke som det etterlyses mer engasjement og ”salgs-jobb” fra de 
andre aktørene på basen, men at miljøet ellers er godt. En av operatørene 
påpeker at det er et ungt miljø, og at dette miljøet da er mindre utbygd, 
med færre aktører tilstede, enn miljøer lengre sør og at dette da er en ting 
som mangler og kan utbedres, blant annet gjennom at det gjøres mer 
”salgs-jobb” av de andre aktørene i miljøet. 

2.1.4 Politiske beslutningstakere og ressurspersoner 
I denne gruppen er det informanter fra de lokale myndighetene i 
Sandnessjøen og Brønnøysund, samt bedriftsledere og personer med 
verv/posisjoner i næringslivsorganisasjoner i regionen. Det er ikke alle blant 
dem som har en konkret mening om basemiljøet da ikke alle kjenner 
miljøet i detalj, men alle har en positiv oppfatning av miljøet og en 
informant sier: 
 ”De samarbeider der de kan og konkurrerer der de skal.” 
 
En av informantene går rett i rapportens kjerne: 

”Det overordnede er hva gjør basen i Brønnøysund og hva gjør 
basen i Sandnessjøen?  I hvilken grad trenger man å pare dem ihop 
slik at det blir lettere for oljemiljøet å fungere samlet.  Det er vel 
egentlig hovedspørsmålet.” 

 
Hvor stor grad av nærhet, det være seg geografisk eller annen, trenger man 
for å fungere optimalt samlet sett. Det er tydelig at informantene ikke er 
ukjent med utfordringene og har reflektert over dem før. 
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Ikke alle disse informantene har tilstrekkelig kunnskap til å utale seg om 
basemiljøet. Men de som har det mener det er et bra miljø, og de som ikke 
har det har et godt inntrykk av det. De viser seg også å være klar over 
problemer med avstanden og er tidlig ute med å vise dette og at dette er 
noe de har reflektert over. 

2.1.5 Oppsummert om basemiljøet 
Oppsummert om basemiljøet virker det som om alle informantene i alle 
leddene av verdikjeden har en positiv oppfatning av basemiljøet i 
Sandnessjøen og at det fungerer bra. Noen av informantene gir også 
uttrykk for at det er forbedringspotensial når det kommer til samarbeidet 
internt i miljøet. De kommenterer også at det er nedgangstider og at det er 
lite salgsvilje og engasjement blant aktørene som ikke er operatører, og 
som en følge av dette er det færre aktører enn det kunne vært. 
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2.2 Relasjoner, Sandnessjøen – Brønnøysund 
Funnene her beskriver i hvilken grad de (informantene) følte at 
Brønnøysund-miljøet var en del av Sandnessjøen-miljøet og vice-versa, og 
om samarbeid mellom Sandnessjøen og Brønnøysund i denne sektoren.  

2.2.1 Basebedriftene 
Informantene fra basebedriftene var enige om at miljøene i Sandnessjøen 
og Brønnøysund var adskilte. Det var noen delte meninger om hvor mye 
dette hadde å si for dem og aktivitetsnivået i Sandnessjøen. En sier: 
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“For vår del om helikopteret er i Sandnessjøen eller Brønnøysund, 
helt isolert sett, så betyr det ingenting.” 

 
Men den andre mener at dette kunne vært bedre: 

”Det er ikke optimal kommunikasjon i dag mellom Sandnessjøen og 
Brønnøysund, det er 3,5 timer mellom.” 

Informantene er enige om at de klarer å håndtere situasjonen slik den er 
nå, men det er noe uenighet rundt viktigheten av lokasjonen av 
helikopterbasen, og de mener at dette først og fremst er et problem for 
operatørene. 

2.2.2 Leverandørene 
Informantene som representerer leverandørene var enige i at miljøene i 
Brønnøysund og Sandnessjøen er adskilte, men samtidig sier en av 
informantene at samarbeidet og forholdet mellom Sandnessjøen og 
Brønnøysund er bedre nå enn før: 

“De (Brønnøysund) er jo litt adskilt fra miljøet her, men samtidig så 
er det mer samarbeid nå enn det noen gang har vært.” 

 
En sier også at: 

” Vi ser det at hvis vi skal klare å få mer aktivitet til Helgeland så er 
vi nødt til å samarbeide mye mer og samtidig må vi ut å fortelle hva 
det er vi kan gjøre her ute.” 

 
Informantene opplever at på tross av den økte graden av samarbeid så er 
det fremdeles for lite og de mener at dette er negativt for miljøet som 
helhet og at de opplever ulemper ved det, slik som manglende 
kommunikasjon og muligens tap av aktivitet, som en konsekvens av dette.   

2.2.3 Operatørene 
Informantene her er enige i at miljøene i Sandnessjøen og Brønnøysund er 
adskilte og at det er manglende kommunikasjon mellom miljøene, men de 
sier også at det får samarbeidet til å fungere mellom dem og Brønnøysund. 
På spørsmålet om de føler at miljøet i Brønnøysund er en del av miljøet i 
Sandnessjøen, eller om det er adskilt, sier en av informantene: 

“Adskilt. Jeg har prøvd. Jeg begynte her for to og et halvt år siden og 
har prøvd hele tida når vi har besøk og møter, å invitere 
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Brønnøysund. Jeg har lykkes en gang. Det har vært vanskelig å få de 
til å komme, men vi har en fellesinteresse av å få aktivitet fordi: hvis 
vi får vi aktivitet får de aktivitet og vice versa. Men det har ikke vært 
så enkelt å få de hit. ” 

 
Informantene trekker også fram at det i hastetilfeller er tungvint med de 
manglende relasjonene, men at samarbeidet i utgangspunktet er godt 
angående hastetilfeller.  

2.2.4 Politiske beslutningstakere og ressurspersoner 
Informantene her er for så vidt enig i at miljøene i Sandnessjøen og 
Brønnøysund er adskilt, men ikke alle har en formening om dette av 
samme grunn som i spørsmålet om basemiljøet. En av informantene 
forklarer: 

” Brønnøysund leverer helikoptertjenester. Punktum. De er ikke så 
mye felles mellom aktørene, det er ikke et verkstedmiljø i 
Brønnøysund, så derfor er det litt avstand mellom de to miljøene.” 

 
Informantene er enig om at samarbeid mellom de to miljøene og byene er 
avgjørende for at området som helhet skal lykkes, og de fremhever 
gjensidig avhengighet. Det er flere gode utsagn på dette, og noen av 
informantene sier følgende: 

” Det (samarbeid) er veldig viktig. Vi starter bak de andre (miljøene 
lengre sør), både fordi avstanden til Brønnøysund gjør responstiden 
lang og fordi vi er et nytt miljø. Vi er gjensidig avhengig av 
hverandre for å ”spille hverandre gode”. 

 
Responstiden er den tiden det tar å få utstyr eller personell ut til 
installasjoner i et hastetilfelle slik som beskrevet i av informantene blant 
operatørene over. 
 

”Så lenge du har en flyplass i Brønnøysund med 98-99% regularitet, 
og en helikopterbase tilknyttet disse fasilitetene, så styrker det 
miljøet i Sandnessjøen.  Sånn må de også tenke i Sandnessjøen.”  
 
”Med Norne og Skarv har vi fått aktivitet, og med Aasta Hansteen så 
er det ikke bare tilleggsaktiviteten du får, men man løfter nivået 
samlet sett, forbi summen av leveransene til et enkelte felt.  Volum i 
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seg selv er viktig, og det gjør det lettere å få volum om vi får knyttet 
miljøene i Sandnessjøen og Brønnøysund sammen.” 

 
Slik det fremgår her så er det ikke viljen når det kommer til samarbeid det 
står på. Og slik det ble nevnt av en av informantene i det første utsagnet så 
er en del av utfordringen at det ikke er lignende miljøer i de to byene, en er 
verkstedorientert, mens den andre er transportorientert. Og da, siden 
industrisamarbeid er mindre aktuelt, så er det kanskje mer nærliggende å 
tro at et samarbeid på infrastruktur eller transport er mer relevant. 

2.2.5 Oppsummert om relasjonene mellom Sandnessjøen og 
Brønnøysund 
Alle leddene i verdikjeden er enig om at miljøene i Sandnessjøen og 
Brønnøysund er adskilte. Det er uenighet rundt hvor mye dette har å si for 
de enkelte leddene. Basebedriftene sier at dette er noe som ikke påvirker 
dem og at det ikke er noen ulempe for dem, men at de ser at den 
manglende kommunikasjonen mellom miljøene kan føre til vanskeligheter 
for de andre aktørene, særlig operatørene. 
Leverandørbedriftene mener at samarbeidet mellom miljøene i 
Sandnessjøen og Brønnøysund har vært økende den siste tiden, men at det 
fremdeles ikke er tilstrekkelig, og at de opplever ulemper ved det. 
Operatørene mener det er manglende kommunikasjon, men at de vanligvis 
takler det bra og har et godt samarbeid med Brønnøysund miljøet, men at 
det i hastetilfeller, er et problem. 
Politiske beslutningstakere legger vekt på at samarbeidet kan forbedres og 
at dette er nødvendig for fremtiden. Og implisitt at uten denne 
forbedringen kan man tape fremtidig aktivitet i begge byene og miljøene. 
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2.3 Basestrukturen 
Våre funn her omhandler hva informantene mener om den delte 
basestrukturen, med forsyningsbase i Sandnessjøen og helikopterbase i 
Brønnøysund, og om de kunne se noen fordeler eller ulemper med denne. 
Strukturen vil være den samme som i forrige underkapittel. 
 

2.3.1 Basebedriftene 
Informantene har ingen bestemt formening om basestrukturen, det er, 
som nevnt i de tidligere underkapitlene, ikke noe som påvirker deres 
aktivitet i noen stor grad. En av informantene sa følgende: 

“Jeg har egentlig ingen grunn til å mene noe om det. Det må du nok 
heller spørre operatørene om, hvordan det fungerer.” 

 
Når informantene ble spurt om de så noen fordeler eller ulemper ved 
denne inndelingen av basestrukturen svarte den ene informanten at han 
ikke hadde noen formening om dette heller, men den andre informanten 
svarte: 
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“Nei, jeg kan ikke se noen direkte fordeler ved basestrukturen, 
utover at det kanskje er positivt regionalt å ha det delt, og slik spre 
aktiviteten utover regionen. Men isolert sett, hvis man skal se på 
det fra et operasjonelt ståsted, så hadde det nok vært en fordel å 
hatt helikopterbasen nærmer forsyningsbasen.” 

 
Så informantene har ingen bestemt formening om basestrukturen da det 
ikke påvirker deres drift i noen særlig grad. De mener at det kunne vært en 
fordel å hatt helikopterbasen nærmere, men erkjenner at det muligens er 
noen regionale fordeler ved strukturen. 
 

2.3.2 Leverandørbedriftene 
Informantene her er enige om at den delte strukturen er en ting som man 
ikke får gjort noe med, da det er politisk bestemt. Som en informant sier: 

”Ja, vi lever jo med det.” 
 
En annen informant legger også vekt på at basestrukturen ikke er noe man 
får gjort noe med, og at man må fokusere på å finne gode løsninger for å få 
dette til å fungere. Informanten sier: 

”Jeg vil tro at her skal man ta vare på det man har, også får man 
heller prøve å være enig her og prøve å finne infrastruktur som 
passer til det som er etablert. Bedre veier og litt ferje-frie løsninger 
er noe som kan gjøre at dette blir helt uproblematisk for fremtida, 
hvis ikke så er det nok mange som blir interessert og vil kunne tenke 
seg å ta over… Bodø og Salten er jo et av de miljøene for 
eksempel…” 

 
Informantene er ikke helt enig i hvor store problemer basestrukturen 
skaper. En informant sier at strukturen påfører dem ekstrakostnader, slik 
infrastrukturen er nå, når de skal sende personell ut til installasjoner, da 
disse må reise dagen før til Brønnøysund og overnatte før de flys ut. Den 
andre opplever ikke spesielt store problemer med den, men at de godt 
kunne tenkt seg bedre løsninger på infrastruktur for å redusere avstanden 
mellom basene. 
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2.3.3 Operatørene 
Informantene erkjenner at basestrukturen er politisk fastsatt. Noen av 
informantene opplever denne strukturen som et ganske stort problem, 
mens andre opplever det som relativt uproblematisk. Dette skyldes at de 
har en ganske ulik driftsorganisering. Som en forklarer, hvis de var i samme 
situasjon som de andre operatørene: 

”Da hadde det vært veldig tungvint sånn som det er nå, for det er 
vanskelig å få personell fra der de bor til hit, brife de noen timer, 
ned til Brønnøysund for så ut med helikopter. Det er ikke enkelt” 

 
Andre som opplever strukturen som problematisk sier: 

”Hadde det vært opp til meg hadde alt vært samlet på en plass. Det 
er logistikkproblematikk som er problemet. Altså det å ha en slik 
delt basevirksomhet.” 

 
Informantene som opplever strukturen som uproblematisk sier at de ser at 
strukturen kan være et problem for andre leverandører på basen. Og 
erkjenner at om dette hadde vært lettere for leverandørene så kunne dette 
kanskje ført til at flere etablerte seg på basen og på sikt føre til mer 
aktivitet, og slik ha en hypotetisk indirekte påvirkning på dem. 
 
Ingen av informantene klarer å se noen store fordeler med strukturen slik 
den er i dag, annet enn at det kan være positivt for regionen og 
Brønnøysund. 
 

2.3.4 Politiske beslutningstakere og ressurspersoner 
Informantene her er enige om at strukturen i dag er tungvint, men at det er 
slik den er, og at man må jobbe for å overkomme den. En av informantene 
sier: 

” Det er veldig spesielt at den (basestrukturen) er delt, men den må 
ikke bli så delt at vi ikke klarer å kommunisere.  Da gjør en ekstern 
aktører et valg for oss.” 

 
Informantene refererer også til at man har forsømt helhetstenkningen, 
som opprinnelig lå til grunn for den delte basestrukturen, og at 
samarbeidet har lidd i senere tid, informantene snakker da om den tiden 
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hvor kommunene trakk seg ut av eierskapet i det opprinnelige 
baseselskapet: 

” Det var den ene endringen som skjedde, og når du samtidig fikk en 
avklaring at det skulle være en to-basestruktur mellom 
Brønnøysund og Sandnessjøen, og at du ikke hadde noe felles 
selskap lengre, så forsvant på en måte denne helhetstenkningen og 
det har nok ført til at oljeselskapene også blir litt usikre.” 

 
En av informantene sier først at han mener basestrukturen er tungvint og 
så foreslår videre en mulig forbedring av dagens struktur, en løsning som 
også er blitt foreslått av en av informantene blant operatørene: 

”Det synes jeg er veldig tungvint, vi skulle vell helst sett at 
helikoptrene fra Brønnøysund kunne landet i Sandnessjøen og 
plukket opp delene og teknikerne. Vi har aldri snakket om å flytte 
mannskapsutskiftningen, men at man i hastetilfeller kan lande i 
Sandnessjøen.” 

 
Det kan virke som at disse informantene er klar over utfordringene 
miljøene møter og erkjenner behovet for å bedre samarbeidet og 
kommunikasjonen for å forhindre at aktivitet går tapt på grunn av 
tungvinte løsninger. 
 

2.3.5 Oppsummert om basestrukturen 
Totalt så virker det som alle informantene aksepterer strukturen slik den 
er.Og at man heller må bruke energi på å forbedre kommunikasjon og 
infrastruktur for å knytte miljøene tettere sammen. Og på denne måten 
oppnå mer aktivitet og solidifisere områdets posisjon. Det er også få som 
evner å se noen store fordeler med strukturen annet en noen regionale 
fordeler med å spre aktiviteten. 
 
Det er noe delte meninger om i hvor stor grad strukturen påvirker de 
forskjellige leddene.  
Baseselskapenes informanter virker ikke å oppleve noen store ulemper 
med dagens struktur.  
Leverandørenes informanter derimot, særlig en, mener at den påfører dem 
store ulemper slik den er nå.  
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Operatørenes informanter er også noe delt, men dette skyldes, som 
forklart av den ene informanten, ulik organisasjon av aktiviteten deres her, 
hvor den ene mener at dette påfører dem store ulemper og den andre 
erkjenner at dette må være et problem for den første informanten og 
leverandørbedriftene.  
De politiske beslutningstakerne og ressurspersonenes informanter ser at 
det er et behov for å forbedre kommunikasjon og samarbeid for å unngå 
tap av aktivitet, mye i tråd med det informantene sa angående forrige 
underkapittel. 
 

2.4 Avstanden 
Dataene presentert her omhandler informantenes oppfatning rundt 
viktigheten av avstand, både for næringen og for dem. Videre blir data 
angående en hypotetisk halvering av reisetiden mellom Sandnessjøen og 
Brønnøysund, og hva det ville betydd for dem, presentert. Strukturen vil 
være den samme som i underkapittelet over. 
 

2.4.1 Basebedriftene 
Informantene er enige i at avstand er viktig, men at det ikke har så veldig 
stor betydning for dem, heller ikke om reisetiden ble halvert. En av dem 
sier: 

”Nei for vår del hadde det ikke betyd så veldig mye, men det ville 
nok hatt en viss effekt for til oljeselskapene i forhold til dette med 
hasteforsendelser, men det er ikke de store volumene som går 
mellom basene, det dreier seg stort sett om hasteforsendelser.” 

 
For informantene selv er ikke avstanden så viktig, men en av informantene 
sier også at de kan se for seg at det kan påvirke de andre aktørene i miljøet, 
og slikt sett ha en indirekte påvirkning på dem gjennom at det kan påvirke 
aktivitetsnivået i Sandnessjøen i en viss grad, om avstanden til 
Brønnøysund var kortere. 
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2.4.2 Leverandørbedriftene 
Informantene er enige om at avstand er viktig for basemiljøene i 
Sandnessjøen og Brønnøysund, men hvorvidt det er et problem for deres 
egen del er det litt delt syn på. En av informantene som driver med 
befraktning sier: 

“Det er klart at isolert sett, bedriftsmessig, så er det ikke en ulempe 
for oss at det er to forskjellige baser, og at det er litt kronglete.”  

 
Informantene er enige i at det ville vært en fordel for dem om avstanden 
mellom Sandnessjøen og Brønnøysund ble halvert. Den samme 
informanten som sa at det, for dem, ikke var en bakdel tilknyttet avstanden 
mellom Sandnessjøen og Brønnøysund sa også følgende: 

“Ja for vår del hadde det vært en fordel. Og jeg tror at for alle på 
Helgeland er det en fordel med ny infrastruktur og kortere 
reisetider. Og det er klart at hvis vi kunne gjort tjenestene vi utfører 
mellom Sandnessjøen og Brønnøysund på kortere tid og til lavere 
pris så vil det føre til økte godsmengder.” 

 
Informantene ser flere fordeler med bedre infrastruktur, ikke bare for 
deres egen del, men også for regionen som helhet, over flere sektorer. Og 
som nevnt i det forrige underkapittelet så opplever en av leverandørene at 
de blir påført ekstrakostnader ved avstanden: 

”Når vi skal ha folk ut på Skarv så må vi sende dem til Brønnøysund 
dagen før, og det vil si at vi får hotellkostnader.” 

 

2.4.3 Operatørbedriftene 
Informantene er enige om at avstand er en viktig faktor for dem. Som en 
informant sier: 

“Ja, det er det. Spesielt hvis du har med drilling å gjøre. Da er det 
tida og veien hele tida. 

Og 
 “Det som er alfa omega er at vi har god infrastruktur.” 
 
Når det kommer til muligheten for å halvere reisetida, så er informantene 
positive, men det kommer frem at for at det skal gi skikkelig effekt for 
deres del, så må reisetiden enda mer ned. 
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“Til 2 timer? Ja, hvis du kan gå tørrskodd så blir det mye enklere for 
offshore folk som skal innom kontoret her også komme seg ned 
igjen. Så det er ikke tvil om at det ville vært en stor fordel. Men hvis 
vi da kanskje i stedet for hadde hatt den flyplassen her oppe til å 
kunne ta imot et helikopter og ta passasjerer på og av, så kunne jo 
basen vært i Brønnøysund uansett. Og da har du jo bare et kvarter i 
vei.” 

 
En annen informant sier følgende: 

“Ja, jeg tror det kan være en fordel, men jeg tror det hadde vært 
mer gunstig hvis vi kunnet komme under timen. Vi ser at ved 
reisetid på over 45min, opp mot en time, så begynner det å bli i 
grenseland for mannskap, enten de er på båt eller om de er på 
rigg.” 

 
Informantene gir uttrykk for at avstand er viktig for de, og de er enig i at 
om man kunne halvert reisetida så ville det ha positive effekter, og det blir 
dratt frem at særlig for leverandører ville dette være tilfellet, men at å 
kunne få helikoptrene fra Brønnøysund til å lande i Sandnessjøen ville 
hjulpet dem enda mer. 
 

2.4.4 Politiske beslutningstakere og ressurspersoner 
Informantene er samstemte om at avstanden og samarbeid er en 
utfordring, noe de har sagt også i de andre underkapitlene. Videre 
konstaterer de at en utbedret infrastruktur ville ganget alle i hele regionen, 
ikke bare basemiljøene i Sandnessjøen og Brønnøysund. Og de kommer 
med flere forslag til løsninger: 

”Vi er nødt til som vertskap til en helikopterbase, og for så vidt som 
halvveis lokasjon for forsyningsbasen, å knytte disse byene 
sammen. Og da er personbefordringen nummer en.  Vi har i dag 4 
gjennomgående bussavganger (fra Brønnøysund) til Sandnessjøen, 
som tar 3.5 timer.  Mens en hurtigbåt vil ta en time.  Da har vi 
knyttet sammen byene.” 

 
Hurtigbåt blir lansert av flere av informantene som en god måte å redusere 
avstanden på. Men en veiløsning blir også foreslått av en av informantene: 
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” Dette handler mye om gode kommunikasjoner mellom base-
byene.  Du kan gjerne sette opp en hurtigbåt, men så skal du nå 
vente på hurtigbåten, fra havnen og dit du skal på kontorene, så 
fleksibiliteten med vegløsning er bedre. For da får du både 
persontrafikk og gods og så er du ikke avhengig av noen få 
ruteavganger.” 

 
Informantene påpeker også, som før, at de mister en del aktivitet, og ikke 
bare i oljesektoren, ved at det er dårlig kommunikasjon mellom disse to 
byene, en av informantene sier: 

”All handelslekkasjen vår går sørover, det har vi hatt undersøkelser 
på.  98% av handelslekkasjen går til Namsos, Steinkjer, Trondheim, 
og veldig lite går nordover.” 

 
Informantene er alle enige i at bedre infrastruktur må på plass for å 
kompensere for avstanden og at dette vil gange hele regionen på flere nivå 
og i flere sektorer. 
 

2.4.5 Oppsummert om avstand 
Alle informantene i alle leddene er enig i at avstand er en viktig faktor, 
både for de forskjellige leddene i verdikjeden, og for regionen som helhet. 
Det er ikke alle informantene som føler at avstanden er et problem for de.  
Informantene i baseselskapene føler ikke at avstanden er et stort problem.  
Informantene i leverandørbedriftene ser på avstanden som et stort 
problem, og at en forbedring av infrastrukturen ville bety mye for dem og 
for resten av miljøet. 
Informantene i operatørselskapene sier også at avstanden er et problem 
for de, og selv om de er enig i at utbedret infrastruktur ville hjulpet dem og 
andre, så ønsker de seg en ytterligere reduksjon gjennom en mer fleksibel 
helikopterløsning. 
Informantene blant de politiske beslutningstakerne og ressurspersonene 
har et mer overordnet syn på utfordringene med avstand og tenker at en 
forbedring av infrastrukturen ville være fordelaktig for flere sektorer enn 
olje- og gassnæringen. På mange nivåer fra bosetning til verdiskapning. 
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2.5 Nærhet 
Dataene i dette underkapittelet omhandler til hvilken grad informantene 
følte at det fantes en organisasjonell nærhet internt på basen i 
Sandnessjøen. Og om geografisk nærhet påvirket graden av denne 
organisasjonelle nærhet. Og om en slik organisasjonell nærhet også strak 
seg til å inkludere miljøet i Brønnøysund og om dette kunne kompensere 
for manglende geografisk nærhet.  
 

2.5.1 Basebedriftene 
Informantene hadde identifisert at det oppsto en felleskultur i miljøet i 
Sandnessjøen. Men informantene er usikre på om dette er en konsekvens 
av geografisk nærhet på grunn av at miljøet er, relativt til andre miljøer, 
ganske lite. En informant sier: 

” Ja, det kan jo fort være et resultat av at man ligger så geografisk 
nært, men samtidig så er det jo et lite miljø i forhold til større 
aktører sørpå. Det er jo en del som har en fortid i begge leirer, og at 
de drar med seg både erfaringer, kultur og kjennskap til de andre 
aktørene.” 

 
Ingen av informantene tror at en slik felleskultur eksisterer i noen stor grad 
mellom miljøene i Sandnessjøen og Brønnøysund. Og om det var tilfellet så 
stilte de seg tvilende til at det kunne kompensere for den manglende 
geografiske nærheten. 
 

2.5.2 Leverandørene 
Informantene mener at det finnes en felleskultur internt i miljøet i 
Sandnessjøen, men er uenige om at det finnes en slik nærhet, i 
betydningen felles kultur, mellom miljøene i Sandnessjøen og 
Brønnøysund. Den ene informanten sier: 
 “Ja, det kan vell hende at det kan bli det, men ikke per i dag altså.” 
 
Mens den andre informanten sier: 

“Bedrifter imellom er det helt klart. Og vi ser at man tenker likt og 
har stort sett de samme kundene, samme kontaktpunktene og 



 35 

samme kontaktpersonene.  Det er nesten ett og samme miljø som 
alle selger og leverer til.” 

 
Disse forskjellene må man nok tilskrive hvor mye man handler med det 
andre miljøet, da informanten som hevder at det er en felleskultur mellom 
miljøene opererer en del med det andre miljøet. 
Informantene er også uenige om denne nærheten kan kompensere for den 
manglende geografiske nærheten. Den ene informanten sier at de ikke tror 
det kan skje, mens den andre informanten sier følgende: 

“Ja, det tror jeg. Jeg tror garantert at hvis man bare er flinke til å 
samarbeide så er det ikke noe drawback å ligge disse milene fra 
hverandre.” 

 
Det er ikke enighet mellom informantene om det er en felleskultur mellom 
Sandnessjøen og Brønnøysund med fokus på rapportens tematikk. Det er 
det samme mønsteret når det kommer til hvorvidt en slik kultur kan 
kompensere for manglende geografisk nærhet, den som mener det ikke 
finnes en felleskultur mener at en slik ikke ville kunne kompensere for 
manglende geografisk nærhet og motsatt for den andre informanten. 
 

2.5.3 Operatørene 
Informantene er klar på at det eksisterer en felleskultur, både internt i 
Sandnessjøen miljøet og mellom Brønnøysund miljøet. Når det kommer til 
om denne nærheten kan kompensere for den manglende geografiske 
nærheten så er de litt mer usikre. En av informantene sier: 

“Ja, la meg bare si det sånn, samarbeidet mellom oss og 
Brønnøysund det er veldig bra. Hvis vi ber de, ”ja, okei, vi har ikke 
den Bring bilen der nede før klokka er sju, så helikopteret kan ikke 
gå ut før sju” da stiller de opp. Så det fungerer veldig bra. Så hva 
slags relasjoner vi skulle bygget for å forbedre det… ” 

 
Informantene mener at nærheten er til hjelp, men er usikre på hvordan 
den skal kunne kompensere. Den andre informanten sier: 

“Ja du vet, nå om dagen så trenger man ikke nødvendigvis å sitte i 
naborommet, vi sitter ikke på naborommet til hverandre, men vi er 
på veggen til hverandre å jobber og prater, så dette er verktøy man 
kan ta i bruk så er det egentlig litt i hodet på oss at vi er på 
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forskjellige steder. Og det kan man bruke både mot Brønnøysund og 
andre veier, men folk må bli kjent og bli trygg på hverandre, og da 
må man møtes.” 

 
Med ”vi er på veggen” mente informanten video- anrop og konferanser 
som han ofte hadde med medarbeidere på andre kontorer i landet, og en 
prosjektor viste dette på veggen. 
 
Informantene mener at gode relasjoner, nærhet, kan hjelpe med å 
overkomme manglende geografisk nærhet. Men som den andre 
informanten kommenterer til slutt, at det å møte hverandre er viktig for å 
bygge tillitt og relasjoner. 
 

2.5.4 Politiske beslutningstakere og ressurspersoner 
Informantene er enig i at bedre kommunikasjon, organisasjonell nærhet, er 
en faktor som er veldig viktig å peker på at geografisk nærhet ikke lenger er 
like viktig. 
En av informantene mener at i dag er det ikke en slik organisasjonell 
nærhet mellom miljøene i Sandnessjøen og Brønnøysund i noen stor grad: 

” Den sosiale nærheten, slike jeg har definert den, når jeg har 
studert Sandnessjøen og når du kikker på næringssamarbeid 
mellom regionene, så er det ikke så mye samarbeid mellom 
regionene i dag.  Og det har med å gjøre med dårlige 
kommunikasjoner.  Bedre kommunikasjoner vil virke forløsende 
her.” 

 
En av informantene er skeptisk til at organisasjonell nærhet kan 
kompensere, men mener at man må prøve ut alle muligheter: 

”Ikke så mye i denne sammenhengen. Men vi må jo prøve å dekke 
gapet som den geografiske avstanden skaper.” 

 
Men en av den andre informantene mener at det er mulig og begrunner 
det med at geografisk nærhet er mindre viktig i dag og sier: 
 ”I dag kan man sitte overalt.” 
 
Det er noe uenighet også her angående eksistensen av noen felleskultur, 
organisasjonell nærhet, mellom miljøene i Sandnessjøen og Brønnøysund. 
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Det er også uenighet om en slik organisasjonell nærhet kan kompensere for 
den manglende geografiske nærheten, samtidig sier også flere at den 
geografiske nærhetens betydning er mye mindre i dag enn før. 

2.5.5 Oppsummert om nærhet 
Blant informantene  så er man enige i at det finnes en organisasjonell 
nærhet internt i miljøet i Sandnessjøen, men det virker å være noe 
uenighet om en nærheteksisterer mellom miljøene i Sandnessjøen og 
Brønnøysund, men det kan observeres at jo mer informanten har med det 
andre miljøet å gjøre, jo mer oppfatter informanten at en slik nærhet 
eksisterer mellom miljøene i Sandnessjøen og Brønnøysund. Dette kan tyde 
på at det er et spørsmål om perspektiv og eksponering. Det er også 
uenighet om hvorvidt en slik nærhet kan kompensere for manglende 
geografisk nærhet, og denne meningen virker å være mer uavhengig av 
hvor mye informanten samhandler med det andre miljøet 
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2.6 Oppsummering 
Her oppsummeres det hva som er funnet i hvert enkelt ledd i verdikjeden 
på tvers av kategoriene for å gi et oversiktlig bilde over hvert ledd i 
verdikjeden og hva de mener. Vi avslutter med en konklusjon.   
 

2.6.1 Basebedriftene 
Informantene i denne gruppen later til å synes at det er et godt basemiljø 
på Horvneset. Informantene har et ulikt syn på det å være to basebedrifter 
på samme område, hvor den ene ser på det som en vanskelig situasjon, 
særlig i perioder med lite aktivitet, og den andre ser på det som en 
mulighet til å bli bedre og utnytte synergier. De andre leddene har et 
positivt bilde av at det er to, og tror at dette kan føre til fordeler for miljøet 
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på sikt, selv om de tror at samarbeidet mellom de to kan bli bedre og til 
fordel for begge basebedriftene og miljøet. 
 
Begge later til å takle situasjonen med adskilt helikopterbase i 
Brønnøysund og forsyningsbase i Sandnessjøen og oppfatter ikke dette 
som en ulempe, selv om de mener at det kunne vært bedre 
kommunikasjon mellom miljøene, særlig at avstanden er lang. Men igjen 
virker det som om de ser dette som et problem som først og fremst 
påvirker de andre aktørene i basemiljøet, selv om en av dem sier at dette 
muligens kan påvirke dem indirekte. 
 
Angående nærhet mente begge bedriftene at det eksisterer en felleskultur 
internt i basemiljøet i Sandnessjøen, men de tror ikke at dette er tilfellet 
mellom miljøene i Sandnessjøen og Brønnøysund. Videre har de ikke tro på 
at slike former for nærhet kunne kompensere for den geografiske 
avstanden mellom miljøene. 
 

2.6.2 Leverandørbedriftene 
Informantene opplever basemiljøet som veldig godt og er optimistiske 
angående muligheter i fremtiden. De opplever basemiljøene i 
Sandnessjøen og Brønnøysund som adskilte, men kommenterer at 
samarbeidet mellom de to miljøene aldri har vært bedre.  
 
Basestrukturen er et område det er delte meninger mellom informantene 
på, den ene mener at slik infrastrukturen er nå mellom miljøene i 
Sandnessjøen og Brønnøysund så påfører det dem ekstrakostnader. Den 
andre ser ikke på denne som en ulempe. Informantene er enig i at 
basestrukturen er slik den er og at man heller må prøve å gjøre det beste 
ut av situasjonen. En sier at om man ikke klarer det kan det gå på 
bekostning av fremtidig aktivitet. 
 
Avstanden mellom basemiljøene blir av begge informantene identifisert 
som viktig. Det er noe delte meninger om hvorvidt den er problematisk. 
Men informantene er enig om at tiltak som ville forbedret infrastrukturen 
og redusert reisetiden ville bety mye for dem og for resten av miljøet og 
relasjonene mellom miljøene. 
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Når det kommer til nærhet så er informantene enige om at det eksisterer 
en felleskultur, organisasjonell nærhet internt i miljøet i Sandnessjøen, 
men de er uenige om det eksisterer en felleskultur mellom miljøene. 
Denne forskjellen kan muligens forklares ved at den informanten som 
hevder felleskulturen eksisterer opererer mye med begge miljøene. De er 
også uenige om hvorvidt en slik nærhet ville kunne kompensere for den 
manglende geografiske nærheten. 
 

2.6.3 Operatørene 
Informantene sier at miljøet er godt, men en bemerker at det virker som 
om det er et manglende engasjement og selger-innstilling blant aktørene 
på basen i Sandnessjøen. 
 
Informantene mener at basemiljøene i Sandnessjøen og Brønnøysund er 
adskilte, men at på trass av dette at de har et godt forhold til det andre 
miljøet. Men at denne adskillelsen, særlig i avstand, er et problem når de 
må få hasteforsendelser ut til installasjonene, slev om de understreker at 
de har et godt samarbeid med det andre miljøet i slike tilfeller. 
 
Basestrukturen oppleves som et ganske stort problem for den ene 
informanten og at det negativt påvirker andre aktører i miljøet, mens den 
ikke virker å gjøre det for den andre informanten, dette blir forklart ved at 
det er ulik driftsorganisering hos de to informantene. Men de erkjenner at 
basestrukturen er politisk fastsatt og at det er lite man får gjort med den.  
 
Avstanden oppleves som negativt av informantene, og at det å få en 
utbedret infrastruktur som reduserer reisetida ville bety mye for dem og 
andre aktører i miljøet i Sandnessjøen. Men de kommenterer også at de 
skulle ønske seg en bedre helikopterløsning for å hjelpe dem enda mer. 
 
Begge informantene er enige i at det eksisterer en nærhet, felleskultur, 
både internt på basen i Sandnessjøen og mellom dette og Brønnøysund. De 
virker å mene at denne nærheten til en viss grad kan kunne kompensere 
for den geografiske nærheten, men tror ikke at det alene er nok. 
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2.6.4 Politiske beslutningstakere og ressurspersoner 
Informantene har en positiv grunntone til basemiljøene og mener miljøet 
er godt.  
 
På de resterende områdene er alle informantene enig om at mer 
samarbeid, kommunikasjon, og bedre infrastruktur er avgjørende for at 
basemiljøene og hele regionen som helhet skal fortsette å vokse. De er 
også en del bekymringer om at en manglende evne til å gjøre dette vil 
resultere i at aktiviteten vil forsvinne til andre regioner som takler 
utfordringene bedre enn de gjør det nå.  
 
Om nærhet snakkes det om at det kan være mulig å kompensere for 
manglende geografisk nærhet, da dette har mindre å si i dag en det gjorde 
før. Og igjen er det snakk om økt kommunikasjon, samarbeid og bedre 
infrastruktur. 
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3. Konklusjon, tiltak, og tilrådinger 
Denne rapporten har hatt følgende problemstilling: 
”Hvilken betydning har den geografiske avstanden mellom Sandnessjøen og 
Brønnøysund for olje- og gassklyngene i Sandnessjøen og Brønnøysund?” 
 
For å belyse problemstillingen har vi hentet data fra alle leddene i 
verdikjeden i olje-og gassmiljøet i Sandnessjøen og Brønnøysund for å få 
oversikt over sektoren som helhet. Videre har vi analysert den geografiske 
nærhetens rolle for alle leddene.    
 

3.1 Konklusjon 
Vår konklusjon er at den geografiske avstanden mellom Sandnessjøen og 
Brønnøysund ikke er direkte problematisk for olje-og gassklyngen som 
helhet, men at en reduksjon i  reiseavstanden ville bidratt til økt økonomisk 
vekst, samarbeid, og en mer robust kultur. Helt konkret finner vi at økt 
geografiske nærheten ville ha følgende betydning ifølge våre informanter: 

- Redusert responstid ved hastetilfeller 
- Reduserte kostnader i aktørenes drift 
- Økt aktivitet generelt sett, også innen petroleum. 
- Redusert risiko for tap av aktivitet bort fra regionen 
- Bedre rustet som region ifm konjunktursvingninger 
- Har en forløsende effekt for næringslivet, men vanskelig å 
kvantifisere 
- Muligheten til å bygge en samlet kultur 
- Økt engasjement og ”vi” følelse 
- Mer robuste fagmiljøer 
- Minimere risiko for oppsplittelse og valg av en base på bekostning 
av det andre 
- Minimere handelslekkasjen ut av regionen  

 
Forslag for å øke den geografiske nærhet mellom Sandnessjøen og 
Brønnøysund er det viktig å komme i gang med utbedringer av 
infrastrukturen så fort som mulig, og som en langsiktig løsning. 

- Umiddelbart etablere en pendlerrute med hurtigbåt 
- Iverksette bygging av tunnel under Velfjorden 
- Øke hastighet og frekvens på fergesambandet Forvik-Tjøtta 
- Vurdere ytterlige tunnel- og bru løsninger for en fast veiforbindelse. 
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- Mer fleksibel helikopterløsning, som også inkluderer muligheter for 
landing i Sandnessjøen.  
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Vedlegg 1  

Tiltak på kort og lang sikt 
Basert på problemstillingen, ble informantene spurt om hva de ser for seg 
på kort og lang sikt, og videre hva som fra deres ståsted vil være en ideell 
løsning.  Vi spurte også om hvilke løsninger som ville hemme samarbeid og 
nærhet mellom basebyene.  Nedenfor gjengis noen sitater fra intervjuene 
direkte.   
 
- ”Erfaring viser at nye veier, og en mellomriks vei som det her er 

snakk om, genererer mer trafikk.  Det er positivt for både 
næringslivet og befolkningen for øvrig. Det har vært en jevn økning i 
trafikken på i området rundt basebyene, både i luften, på veiene, og 
til havs.  Olje og gass aktiviteten har bidratt til dette.  Det at BP var 
så tydelig omkring basestrukturen ga oss et puff i riktig retning for å 
få til enda bedre kommunikasjoner mellom basebyene”.  

 
- ”Det synes åpenbart at man i KVU´n må skissere en plan, både på 

kort og lang sikt, som gjør avstanden mellom basebyene både 
raskere og bedre enn i dag.  Tunnelen under Velfjorden kommer, 
det er bare snakk om når.  På kort sikt tror jeg den ekleste løsningen 
er å sette inn pendlingsferger mellom Horn og Tjøtta og utbedre 
noen seilingsleder.  En hurtig ferge som går med 20 knop, og om 
den går hver time, så oppnår vi en enorm forbedring.  Jeg vil ikke 
tilråde flere kortere ferger, og jeg tror bru over Vistenfjorden blir alt 
for dyrt. Man kan få til alt man vil, men det vil koste for mye penger.  
En hurtiggående pendlerferje og en tunnel under Velfjorden, på sikt, 
så hadde du løst veldig mye”.   

 
- ”Det viktigste er at vi kommer i gang  med Velfjordtunellen så fort 

som mulig, fordi det binde sammen denne regionen.  Og det vil også 
bidra til kortere reisetid til Sandnessjøen, og mye lettere også. Disse 
tunellene de skisserer, når man  er nede på 350 meter da trenger du 
en stigning som er helt på grensen – ca 8 i promille.  Mens EU sier at 
det skal være maks 5 i promille, mens man i  Vegvesenet opererer 
både med 5 og 6.   Nå har de tegnet 8 igjen, og det medfører at man 
må starte langt inne på land for å for den rette stigningen.  Du kan 
jo prøve å kjøre etter en trailer i Oslofjordtunnelen.  Den står på 
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bremsene hele veien, og det er uforsvarlig.  Jeg stopper heller og 
venter. Men, under Velfjorden er det veldig enkelt.  En tunell her vil 
bidra til at du vil få en bygd til i Brønnøy, og så videre med en 
hurtigferge til Tjøtta”.    

 
- ”Relatert til petroleum så har jo Olav Fjellså i BP vært tydelig her.  

Han var tydelig på at man respekterte stortingets beslutning om at 
det skal være en delt base mellom Brønnøysund og Sandnessjøen – 
det er politikernes rett og det skulle de respektere, men at de 
samtidig krevde at politikerne skulle legge til rette for at basen 
skulle fungere helhetlig, og at kommunikasjonene fungerte.  Så man 
kunne ikke på den ene siden stille kravet om delt base, uten å gjøre 
noen grep for at basen operativt skulle fungere som en base 
allikevel.  Og da var jo målsettingen å kutte ned reisetid, uansett 
metode – fastlandsforbindelse, hurtigbåt, så jeg har ikke opplevd at 
oljeselskapene har blandet seg borti hvilken måte, men de ønsker at 
dette skal forenes”.   

 
- ”Vi skiller oss på mange måter ut med den basestrukturen vi har 

her.  Andre steder, om Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansand, 
Hammerfest.  Kristiansand som den mest kompakte du finner.  Da 
står vi på en måte igjen med Brønnøysund og Sandnessjøen, og vi er 
i en særstilling og meget sårbar.  Risikoen her er jo at innsparinger 
vil føre til at man tvinger igjennom en lokalisering på en plass”.   

 
- ”Vi må klare å binde dette sammen. Det er 7 mil og med god 

veistandard så er man under timen i forbindelse, og da begynner 
man allikevel å kunne få dette til å fungere som en enhet.   Videre 
må man ikke se seg blind på at det bare er interntransport mellom 
basebyene– det er jo ikke bare den det går på.  Det går rett å slett 
på å skape denne basen her, få den til å utvikle seg på lik linje med 
Kristiansund.  Skal vi se på den aktiviteten der, eller skal vi bare bli 
oppfattet som en framskutt funksjon eller base til en hovedbase et 
annet sted?”.   

 
- ”Vi klarer ikke å skrike oss til aktivitet ved å stille krav til politikerne.  

Måten basene i Brønnøysund og Sandnessjøen skal kunne lykkes på 
er ved å dokumentere at vi samlet er den beste løsningen og den 



 47 

meste effektive løsningen.  Det er 30 år for sent å bruke strategien 
om at det er synd på oss.  Skal vi skape noe her må vi vise at vi får 
det til. Forutsetningene ligger der og med ytterligere fokus på kritisk 
for da blir enhetskostnadene lavere, og jo mer konkurransedyktig 
blir vi. Så det er helheten som gjør det”.   

 
- ”Tre timer er umulig å håndtere, etter min mening – da har du ikke 

nærhet på noe plan.   Men når det gjelder oljenæringen så må vi 
være så ærlige å si at det handler ikke bare om det.  Vi har jo bare 
en spinkel basestruktur ennå, og måler du våre baser opp mot det 
de har i Bergen, Stavanger, og Kristiansund, så er vi spinkle, og det 
er fordi at vi ikke har kritisk masse.  Men den er vi i ferd med å få.   
Med Norne og Skarv har vi fått aktivitet, og med Aasta Hansteen så 
er det ikke bare tilleggsaktiviteten du får, men man løfter nivået 
samlet sett, over summen av leveransene til et enkelte felt.  Volum i 
seg selv er viktig, og det gjør det lettere å få volum om vi får 
basebyene knyttet bedre sammen” 

 
- ”I Sandnessjøen er man langt mer sårbar for konjunktursvingninger 

nå, det ser man med de oppsigelsene som er varslet.  I Brønnøysund 
er man mer robust, med flere basistjenester som består selv ved 
nedgang i sektoren generelt. Om basebyene var knyttet sammen 
sterkere tror  jeg svingningene i Sandnessjøen ville blitt mindre, og 
basebyene var knytter sterkere sammen. ”Det handler også om at 
man ikke må se oljen isolert her.  Det handler jo om familiefolk, og 
det er jo innlysende at det handler om ett bo og arbeidsmarked – 
der du har både leger, ingeniører, jurister, registrene, sykehus og 
olje, så vil det bidra til en langt større robusthet.  Men så er det også 
dette med at man må ha jevn aktivitet, og der tror jeg med Aasta 
Hansteen vil vise seg å bidra til en bedre robusthet og man er 
mindre sårbar for konjunktursvingninger framover”.     

 
- ”Så har vi jo også Polarled som vil bygges med en betydelig 

overkapasitet, mer enn det som er akuttbehovet i dag, men bevist 
for at vi kan dra nytte av mindre felt.  Da har du tre installasjoner 
som du vil ha lang levetid på, pluss at det er raskere å bygge ut når 
man har infrastrukturen.  Så jeg tror det kommer til å bli langt mer 
stabilt når Aasta Hansteen og Polarled kommer på plass.  Men igjen, 
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hvor mye aktivitet vi klarer å få hit, ift Kristiansund, det handler om 
bedre kommunikasjoner mellom basebyene her.  I den 
sammenhengen er kommunikasjonen viktig”.    

 
- ”Det er personbefordring så er det det sentrale. Vi kan ikke vente 

lengre til disse prosessene er ferdige.   Vi er nødt til som vertskap til 
en helikopterbase og for så vidt som halvveis lokasjon for 
forsyningsbasen å knytte disse byene bedre sammen og da er 
personbefordringen nummer en.  Vi har i dag fire gjennomgående 
bussavganger til Sandnessjøen som tar 3.5 timer.  Mens en 
hurtigbåt vil ta en time.  Ved minst to avganger per dag hadde vi 
knyttet sammen byene”   

 
- Jeg blir bekymret når Statoil sier at de er avhengige av at 

forsyningsbasene blir mer samlet, og bekymringen går på at de på 
sikt må velge kun en plass. Statoil sier klart og tydelig at denne 
koblingen må bli bedre, og da er det jo like greit å få fakta på hva vil 
skje om vi har tre daglige avganger mellom basebyene med 
hurtigbåt.  Det vil være forløsende å få personbefordringen i gang”.  

 
- ”På kort sikt er det enkleste og beste å satse på hurtigbåt. Alt ligger 

til rette, terminalene, vannet, etc.  det e bare å få det inn i 
ruteheftet.  I dag går den mandag og onsdag og er stort sett full.  
Folk vil reise med båt fordi det er mye mer behagelig, og det er mye 
lettere.  Sentrum-Sentrum.  Statens Vegvesen kan gjerne si at de 
kan ta ned 50% av busstrafikken for å få til en hurtigbåt.  Men, det 
blir litt som kokamelk og dørhåndtak, det blir litt vanskelig når du 
skal sammenligne det”.   

 
- ”36 sjømil er en time med en sånn  (hurtig)båt.  Med fly så trenger 

du min 30 min før, et kvarter i flyet og så tar det 30 min fra du lande 
på Stokka til du er i Sentrum”   

 
- ”Den sosial nærheten, slike jeg har definert den, når du kikker 

spesielt på næringssamarbeid mellom regionene, så er ikke det stort 
i dag. Og det har med å gjøre med dårlige kommunikasjoner å gjøre.  
Bedre kommunikasjoner vil virke forløsende her.   Se bare hva som 
skjedde med Sandnessjøen når Helgelandsbrua kom i 1992.  Hvem 
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var de første som kjøpte tomt på Horveneset?  Det var Steffen 
Nervik Fra Mosjøen. Etter det har flere kommet til, fra Rana og 
Vefsnmiljøet.  Selvfølgelig pga brua.  Innlysende.  Og da er den 
timen med djevlig dårlig vei plutselig overkommelig.  Når blir det 
ennå kortere med Toven.  Tosenveien ga ikke den samme effekten 
for oss og Brønnøy”.   

 
- ”Det vil bli en kostnad forbundet med dette, og det er det 

storsamfunnet som må ta.  Jeg skjønne for så vidt Statens Vegvesen, 
og at de ikke er tilhengere av en hurtigbåtsløsning, fordi det er et 
tilbud man oppretter med en knips, og legger ned med en knips.  
Mens en tunell er en tunell, er den åpen så er den åpen.  Men, jeg 
klarer ikke å se et eneste argument mot hurtigbåt som en 
straksløsning”.   
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Vedlegg 2 
 
Teoretisk tilnærming5

 
 

Klynger 
Klyngebegrepet innenfor økonomi er definert av flere på forskjellige måter. 
Begrepet brukes ofte synonymt med ”industrialdistricts”, innovasjons-
systemer, og agglomerasjon (Jakobsen 2008).  
 
Begrepets røtter kan spores tilbake til Alfred Marshall og hans bok 
”PrinciplesofEconomics” utgitt i 1920, i denne boken isoleres tre grunner 
for lokalisering (klynger): 
- Felles arbeidsmarked. 
- Vare og tjenesteleverandørers spesialiseringsmuligheter. 
- Kunnskapsspredning. 
Disse er fremdeles gjeldene i dagens klyngeteorier (Jakobsen 2008). 
Michael Porter er forfatteren bak den mest refererte definisjonen på en 
næringsklynge: ”A cluster is a geographicallyproximategroupof-
interconnectedcompanies and associatedinstitutions in a particularfield, 
linked by commonalities and complementarities” (Porter 1998).   
Complenmentarities er her det samme som i diamantmodellen, og er 
faktorer som fungerer selvforsterkende og som bedriftene sammen drar 
nytte av. Commonalities er felles behov, som logistikkløsninger og 
fasiliteter eller som nevnt av Marshall, felles arbeidsmarked.  
 
I denne rapporten vil det være naturlig å bruke Christian H. M. Ketels 
definisjon: 
”Clusters aregroupsofcompanies and institutions co-located in a 
specificgeographic region and linked by interdependencies in providing a 
relatedgroupofproducts and/or services” (Ketels 2003). 
Dette fordi Ketles er noe videre i sin definisjon når det kommer til 
geografi, til å inkludere regioner og ikke bare ”geografisk nære selskap” 
                                                      
5Hentet fra masteroppgaven:  “Jo Mere vi er Sammen”Et case-studie av olje-og 
gassnæringen i Sandnessjøen og Brønnøysund: Hvordan avstand påvirker industriklynger i 
olje- og gassnæringen av Ole Christoffer Olsen (2014) 
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som i Porter, selv om disse to definisjonene er veldig like ellers.  
 
Porters Diamant 
Den som i hovedsak kan krediteres for å popularisere klyngebegrepet blant 
økonomer og politiske beslutningstakere er Michael Porter. Gjennom hans 
bok fra 1990 ”The CompetitiveAdvantageof Nations”, som bygger på en 
omfattende studie utført på 80-tallet hvor han undersøker hvorfor noen 
næringer vokser seg større i noen land eller regioner i stedet for andre, selv 
om ressursgrunnlaget er det samme. Her lanserer han en modell som i 
etterkant er blitt kjent som Porters Diamantmodell.  
 
Figur 1 

 
Kilde: Jakobsen 2008 
 
Denne modellen er en organisering av forskjellige faktorer som fører til en 
selvforsterket vekst. Porter mener at suksessrike klynger kjennetegnes av 
selvforsterkende vekst som skyldes konkurranse, samarbeid, 
innovasjonspress og kunnskapsutveksling blant bedrifter innenfor 
avgrensede geografiske områder (Jakobsen 2008).  



 53 

Rapporten tar videre for seg de fire punktene i modellen som kjennetegner 
en suksessfull klynge, om vi oversetter dem til norsk får vi punktene 
etterspørselsforhold, konkurranseforhold, faktorforhold og koblinger (Reve 
& Jakobsen 2001).  
 
Etterspørselsforhold 
Et markeds størrelse vil være viktig for en klynges utviklingsmuligheter, 
dette for at et større marked med større etterspørselsvolum vil kunne gi en 
klynge muligheten til å realisere skala fordeler. Reve & Jakobsen (2001) 
peker også på at et større marked gjør det mulig å spesialisere seg innenfor 
nisjer som ikke ville vært mulig uten at markedet hadde vært tilstrekkelig 
stort, selv om det også vises til at de senere års globalisering har gjort 
markedets størrelse mindre viktig da flere markeder smelter sammen. Et 
eksempel som er relevant for denne rapporten kan være norske 
offshoreservice bedrifter som har kunnet spesialisere seg i et stort marked 
på norsk sokkel, men som er blitt ledere på det internasjonale markedet 
etter hvert. Også forventet markedsvekst vil kunne virke på samme måte 
som faktisk markedsstørrelse, der forventninger til vekst vil kunne drive 
frem investeringer i FoU og det motsatte tilfellet, stagnering og 
tilbakegang, vil kunne avskrekke næringer fra videre investeringer. 
En annen viktig faktor er at en i en klynge vil kunne ha nærhet til krevende 
og spesialiserte kunder, som i egenskap av sine spesielle krav vil kunne 
drive frem innovasjon blant leverandører i klyngen. Her ser vi den 
selvforsterkende veksten, krevende kunder fører til økt spesialisering blant 
leverandørene som igjen tiltrekker seg flere krevende kunder på grunn av 
de spesialiserte leverandørene. Og her igjen kommer fokuset på 
samlokalisering og geografisk nærhet, hvor det hevdes at samlokalisering 
gjør det lettere for leverandørene å fange opp kundenes behov og 
samarbeide tettere med dem pga, tettere kommunikasjon. 
 
Konkurranseforhold 
De fleste bedrifter ønsker å minimere sin eksponering for konkurranse. 
Derfor kan det virke litt selvmotsigende at å etablere seg i en klynge er 
attraktivt. Men den harde konkurransen man utsettes for i en klynge kan 
være lønnsom for en bedrift på sikt, for selv om lønnsomheten for en 
bedrift inne i en klynge kan være lav,  så mener Reve & Jakobsen (2001) at 
det er sannsynlig at en bedrift som klarer seg i toppsjiktet innenfor sin 
næring vil være konkurransedyktig på alle markeder. 
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På et industri/næringsnivå er konkurranse også gunstig for samarbeid. Hvor 
hard og tett konkurranse fører til at bedrifter samarbeider (Reve & 
Jakobsen, 2001) for å oppnå fordeler over andre konkurrenter, enten i 
klyngen eller utenfor. Fordelene som kan oppnås innad i en klynge er for 
eksempel skala fordeler i form av felles innkjøp og logistikk eller felles FoU 
prosjekter.  
Derfor vil det være slik at konkurransen, og samarbeidet som følger, innad i 
klyngen og tilstrekkelig mengder av det er viktig, ikke bare for den enkelte 
bedrifts konkurransedyktighet, men for klyngen og næringen. For uten den 
skapes ikke det konkurransefortrinnet som fører til varig vekst og suksess. 
 
Faktorforhold 
Med faktorforhold menes tilgjengeligheten på innsatsfaktorer som 
menneskelige ressurser, kapital og infrastruktur. Mobiliteten til disse 
faktorene har i stor grad ført til at næringsklynger er blitt etablert i 
nærheten av disse for å oppnå konkurransefordeler. Det vil si at næringen 
etablerer seg i nærheten av de minst mobile faktorene. Tidligere har dette 
vært naturressursene som ble benyttet i produksjonen (Smelteverk i 1700-
tallets England), energi (aluminiumsproduksjon nært tilgang på vannkraft). 
I dag er flere av disse faktorene blitt mer mobile (strømnett, 
transportløsninger) og lokaliseringen styres mer mot andre, mer immobile, 
faktorer som kompetanse (Reve & Jakobsen, 2001). Med eksempelet 
kompetanse så vil næringen lokalisere seg for å få best mulig tilgang på 
den, deres etablering i området vil da tiltrekke seg mer kompetanse som 
kommer til området for å få jobbene næringen tilbyr.  Så best mulig tilgang 
på de minst mobile innsatsfaktorene er avgjørende for suksessen og 
lokaliseringen av klyngene. 
 
Koblinger 
Reve & Jakobsen (2001) beskriver denne delen som ”alle formelle og 
uformelle kontaktpunkter mellom bedrifter, individer og myndigheter”. 
Her menes det at jo flere koblinger, jo mer varierte de er, og jo flere 
aktører som deltar, desto mer kunnskapsspredning. Reve & Jakobsen 
(2001) har isolert følgende former for koblinger: 

- Vertikale koblinger i produktmarkeder, mellom kunder og 
leverandører. 

- Horisontale koblinger i produktmarkeder: 
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o Samprodusenter, for eksempel i joint ventures og andre 
allianser. 

o Komplementører, den enes produkt blir mer verdt hvis den 
andre leverer sine produkt i samme marked (Samsung og 
Android). 

o Rivaler, de konkurrerer om de samme kundene. 
- Faktormarkedskoblinger: 

o Teknologi og FoU resultater. 
o Menneskelige ressurser – kompetanse, for eksempel 

gjennom bevegelse av: 
� Ansatte, bringer med seg kompetanse opparbeidet 

hos sin gamle arbeidsgiver til sin nye. 
� Konsulenter, som tar med seg innsikt fra et prosjekt 

til ett annet. 
� Styremedlemmer, som sitter i flere styrer i samme 

næring. 
o Infrastruktur, i form av: 

� Kommunikasjon, for eksempel bredbåndsnett og 
satellitt. 

� Transport, som havner, veier, tognett og flyplasser. 
o Kapital, i form av: 

� Eierskap. 
� Kreditt. 

Her kan vi trekke ut at kunnskap, informasjon og normer overføres på 
mange forskjellige måter og nivå mellom bedrifter i suksessfulle klynger, og 
at bedriftene, individene og myndighetene som deltar i dette drar nytte av 
dette i større grad en aktører utenfor klyngen.Det som kan sees i denne 
modellen er at omgivelsene til en bedrift, eller klynge fremdeles er 
gjeldene, selv i en stadig mer globalisert verden.  
 
Nærhet 
Særlig Porter, og Marshall vektlegger geografisk nærhet mellom aktørene i 
en klynge, jo mindre geografisk avstand det er mellom aktører, jo større 
sannsynlighet for at det oppstår selvforsterkende vekst (Jakobsen 2008).  
Og det er akkurat denne geografiske nærheten som er fokus i denne 
rapporten. Men det finnes også andre former for nærhet, eller ”proximity”. 
Boschma (2005) identifiserer fem typer nærhet: Kognitiv, Organisasjonell, 
Sosial, Institusjonell og Geografisk.  
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Tabell 1 

 
Kilde: Boschma 2005 
 
Kognitiv Nærhet 
Med kognitiv nærhet menes først og fremst på kunnskap. Eller på bedrifter 
i en klynges evne til å overføre eller komplementere hverandres kunnskap 
seg imellom. Boschma (2005) skriver at for at en bedrift skal kunne ta til 
seg ny kunnskap, må denne være tilstrekkelig nær bedriftens allerede 
eksisterende kunnskapsbase. Og hvis vi også erkjenner at ikke all kunnskap 
med letthet kan læres bort som for eksempel sosial intelligens eller 
innovasjon, så er graden av kognitiv nærhet mellom aktørene i en 
kunnskapsutveksling det som avgjør om kunnskapsoverføringen eller 
utvekslingen blir suksessfull. 
 
Boschma (2005) hevder at den ”tause” (tacit) og særegne naturen til mye 
av kunnskap indikerer at tilgjengeligheten på kunnskap i seg selv ikke er 
nok for suksessfull kunnskapsutveksling. For at så skal skje så kreves det 
evnen til å identifisere, tolke og utnytte den nye kunnskapen.  
 
Så med kognitiv nærhet menes det da at aktører med samme eller lik 
kunnskapsbase og ekspertise lettere kan lære av hverandre. Ikke bare i 
betydning av hurtighet og effektivitet i ervervelsen av kunnskap, men også 
for å kunne utvide størrelsen eller rekkevidden til egen kunnskapsbase 
(Boshma 2005). 
Men det er nødvendig med en viss balansegang, da for mye kognitiv 
nærhet kan føre til: 

- For liten variasjon i kunnskapen og ekspertisen som utveksles. Som 
fører til at ny kunnskap ikke skapes fordi det kreves ofte ulik, men 
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komplementær kompetanse for å skape ny kunnskap. Selv om 
denne ulikheten kan gå litt på bekostning av evnen til å utnytte den. 

- ”Kognitiv lock-in”. Aktørene kan sette seg fast i rutiner og innlærte 
mønstre som hindrer utviklingen av nye ideer og kunnskap. 

- Uønsket ”spillover”. Hvis den kognitive nærheten er veldig stor, at 
deres kompetanse er overlappende, så konkurrerer de gjerne på 
det samme markedet og deling av informasjon er lite attraktivt, og 
sjansen for at en uønsket ”spillover”, at kunnskap faller i hende på 
konkurrentene er stor (Boschma 2005). 

-  
Så et visst nivå av kognitiv nærhet er avgjørende for å skape og utnytte 
kunnskap, men for mye kan motvirke dette og føre til uønsket 
kunnskapsoverføring til konkurrenter. 
 
Organisasjonell Nærhet 
Boschma (2005) definerer organisasjonell nærhet som graden av delte 
relasjoner i et organisjonellt nettverk, enten innen en organisasjon eller 
mellom organisasjoner. Mer presist handler det om graden av 
selvstendighet og graden av kontroll som kan utøves over et 
organisasjonellt nettverk. Denne formen for nærhet er tett knyttet til den 
over, kognitiv, og de utfyller hverandre.  
 
Behovet for kontroll bunner i at ved samarbeidsprosjekter mellom 
forskjellige parter, enten innad i en organisasjon eller mellom, så er det et 
behov for kontroll, eller et rammeverk av regler, for at innvesteringene og 
avkastningen skal bli likt fordelt mellom partene. Men det er ikke alltid 
hensiktsmessig å sette opp omfattende kontrakter, særlig ikke hvis målet 
er kunnskapsdannelse, da dette vil virke begrensende når forutsetninger, 
noe de ofte gjør når målet er kunnskapsutvikling og innovasjon, forandrer 
seg. Det viser seg derfor at nære organisasjonelle bånd, som et strengt 
hierarki, begrenser faren for opportunisme i et slikt samarbeid. 
 
Men igjen, for mye organsisasjonell nærhet, kontroll, kan være ugunstig. 
Man kan havne i en lock-in situasjon, lik den som ble beskrevet over, hvor 
man står seg fast i et mønster hvor en utøver kontroll over den andre i en 
slik grad at man blir innesluttet og i realiteten bare en, og slik mister 
fordelen med å være to aktører som samarbeider. I kunnskapsutveksling er 
det et behov for impulser utenfra (Boschma 2005). 



 58 

En annen uheldig konsekvens av for stor grad av nærhet er at en hierarkisk 
form mangler en god feedback løsning, slik at kreativitet ikke blir belønnet. 
Så for ny kunnskap og felles oppnådde intellektuelle goder skal kunne 
utnyttes så kreves den en grad av organisasjonell fleksibilitet, motsatt av 
sterk avhengighet og kontroll mellom aktørene (Blanc & Sierra 1999).  
 
Altså, for mye nærhet minker graden av fleksibilitet. For lite øker faren for 
opportunisme. En måte å sikre en optimal mengde organisasjonell nærhet 
er å sette sammen samarbeidsteamet med personell som har en riktig 
mengde kognitiv nærhet (Boschma 2005), slik sett er disse to formene tett 
linket. Den ene er på person nivå, den andre på et organisasjonellt nivå. 
 
Sosial nærhet 
Sosial nærhet defineres som sosiale relasjoner mellom aktører på mikro-
nivå. Med disse relasjonene mener vi tillitt bygget på vennskap, slektskap 
og delte erfaringer (Boschma 2005). Så definisjonen inneholder ikke at man 
deler verdier eller livssyn, dette faller under makro relasjoner som 
Boschma har valgt å legge under kategorien institusjonell nærhet, som vil 
bli beskrevet etterpå. 
En organisasjons evne til å tilegne seg ny kunnskap kan avhenge av en viss 
grad av sosial nærhet. Dette fordi sosial nærhet, og tillittsbaserte 
relasjoner, gjør det lettere å overføre taus (tacit) kunnskap, som diskutert 
tidligere er noe som er vanskelig og avgjørende for et vellykket samarbeid. 
I tillegg til dette reduserer sosial nærhet faren for opportunisme i 
relasjonene.  
 
Men i denne formen for nærhet som i de andre så kan det bli for mye. For 
mye sosial nærhet kan føre til at man undervurderer faren for 
opportunisme når relasjonene er bygget på tillitt og følelser. Det kan også 
her føre til lock-in hvor man går glipp av impulser utenfra fordi man ikke 
inviterer nye aktører inn i nettverket. Så sosial nærhet er gunstig opp til et 
punkt. 
 
Det er også verdt å merke seg at, fordi det er særlig relevant i denne 
oppgaven, at geografisk nærhet er tenkt å være gunstig for stimulering av 
sosial nærhet (Boschma 2005). 
 



 59 

Institusjonell nærhet 
Denne formen er nært knyttet til formene organisasjonell og sosial nærhet. 
Som beskrevet over så er denne formen lik de to andre, men fra et makro 
perspektiv. Denne tilknytningen til de andre formene kan ses på grunn av 
måten relasjoner blir styrt av institusjonelle omgivelser (Boschma 2005). En 
delt ”kultur” eller institusjon. 
 
Institusjonell nærhet kan da defineres som til hvilken grad man deler regler 
og verdier, formelle og uformelle, som påvirker og styrer relasjoner mellom 
aktører og organisasjoner.  
 
Ifølge Boschma (2005) så sørger Institusjonell nærhet for stabile rammer, 
innenfor hvilke, læring kan skje på en effektiv måte. Men det kan også før 
til lock-in, hvor man ekskluderer nye ideer som ikke kommer fra kilder som 
man deler institusjon med. Det kan også innad i institusjonen finnes uvilje 
mot å endre strukturen for å kunne innlemme nye elementer til 
institusjonen. 
 
Geografisk nærhet 
Hovedfokuset i denne rapporten er på dette punktet, og Boschma (2005) 
definerer denne typen nærhet på følgende måte:  
”Geogrphicalproximity… refers to the spatial or physicaldistance-
betweeneconomicactors, both in itsabsolute and relative meaning”.  
Altså, den fysiske avstanden mellom aktører, både absolutt og relativt sett. 
I meter eller tid.  
 
I følge Boschma (2005) så kan geografisk nærhet tilrettelegge for 
kunnskapsutveksling, men er i seg selv verken nødvendig eller nok for at så 
skal skje. Det er ikke nødvendig fordi ander former for nærhet kan virke 
som substitutter for å løse problemer med koordinering. Det er ikke i seg 
selv nok, fordi kunnskapsutveksling krever kognitiv nærhet, og bare det 
faktum at man er samlokalisert betyr ikke nødvendigvis at man kan lære av 
hverandre. Men geografisk nærhet er nødvendig indirekte fordi det 
stimulerer alle de andre formen for nærhet. 
 
Andre syn på nærhet 
Vi har nå i stor grad sett på hva Boschma (2005) har sagt om nærhet, nå 
skal vi se på nærhet fra flere ståsted. Torre og Rallet (2005) har et litt 
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enklere syn på nærhet enn Boschma (2005). De deler bare inn i to typer 
nærhet, geografisk og organisert. Hvor den geografiske formen er lik den 
definert av Boschma, altså at det er den fysiske avstanden mellom aktører 
målt i meter eller tid/kostnad. Og den organiserte formen er en 
sammenslåing av de resterende fire formene til Boschma, eller som Torre 
og Rallet (2005) definerer det: ”theabilityof an organization to make 
itsmembersinteract”. Altså en organisasjons evne til å fremtvinge 
interaksjoner og relasjoner.  
 
Tabell 2 

 
kilde: Torre & Rallet (2005) 
Tabellen over viser hvordan interaksjoner mellom aktører utvikler seg i 
scenarioer hvor en eller begge formene for nærhet er tilstede. 
 
De er enige med Boschma i at geografisk nærhet er blitt mindre viktig siden 
vi har tilgang på kommunikasjonsteknologi som kan minske behovet for 
nærhet. De trekker også frem at arbeidsmarkedene er mer mobile. 
 
Så begge disse to kildene, Boschma (2005) og Torre & Rallet (2005), mener 
at geografisk nærhet er viktig, men ikke så viktig at det alene er nok til å 
danne en suksessfull klynge. Dette fordi begge mener at de andre formene 
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for nærhet, enten de deler det opp i fire eller en, kan kompensere for 
ulempen som geografisk avstand lager. 
Men det er ikke fullstendig enighet om viktigheten av geografisk avstand, 
Torre & Rallet (2005) går så langt som å si at geografisk nærhet ikke er en 
forutsetning for organisasjonell nærhet, men en konsekvens av den 
organisasjonelle nærheten. 
 
Lagendijk& Lorentzen (2007) stiller seg kritisk til at den organiserte 
nærheten, de tar utgangspunkt i Torre & Rallet (2005)’s artikkel, kan 
kompensere for mangelen av geografisk nærhet. Lagendijk& Lorentzen 
(2007) bruker begrepet ”ubiquity”, allestedsnærværende, som en 
forutsetning for å kunne kompensere for avstanden, og selv om de vedgår 
at moderne kommunikasjonsteknologi og sterke relasjoner, organisert 
nærhet, periodevis kan kompensere for geografisk avstand, så tror de ikke 
at aktører kan være ”ubiquitous” til enhver tid eller at det kan underminere 
de grunnleggende egenskapene ved geografisk nærhet. Blant annet 
overføringen av taus, ”tacit” kunnskap, noe som er i kontrast til Boschma 
(2005)’s påstand om at det er kognitivt nærhet som er viktigest for denne 
typen kunnskap skal kunne overføres.  
 
Så for å oppsummere så er det åpenbart at geografisk nærhet er viktig for 
dannelsen av suksessfulle klynger. Men skalaen varierer fra Lagendijk& 
Lorentzen, som holder geografisk nærhet som en nødvendig faktor, men 
som periodevis kan erstattes av organisert nærhet, til midten med  
Boschma som peker på geografisk nærhet som en tilretteleggende, men 
ingen nødvendig faktor, og i det andre ytterpunktet finner vi Torre & Rallet 
som er mye enig med Boschma, men som ser på geografisk nærhet som en 
konsekvens av den organisasjonelle nærheten. 
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