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Dette er Kværner
Skreddersydd for å utføre store og komplekse prosjekter

2700 ansatte
Tilstedeværelse i 7 land
Leverandør til olje og
gass industrien i Norge
og utlandet
Ordrebok 11 bNOK
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Eksempler på store prosjekter

Nyhamna – EPCm

Sverdrup riser platform jacket roll-up

Hebron – EPCI

Aasta Hansteen – Hook-up

Sverdrup ULQ topside EPC

Njord A upgrade EPC

4

© Kvaerner 2017

Levering av komplette løsninger:
Vekst segmenter

Tradisjonelt marked

Topsides

Jackets

Floaters

Onshore
plants

Concrete

Marine
operations

Decommissioning Modification, Offshore
upgrading
and recycling
wind

Integrering av mange deler til en, effektiv verdi kjede:
Studies FEED
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E

P

C

Engineering Procurement Construction HUC

Installation Upgrades Decom.
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Typiske samarbeidsmodeller for prosjektering (E)
Prosjekt ledelse

E

P

C

Engineering

Procurement

Construction

1. Fult integrert Joint Venture (JV)
2. Integrert underentreprenør
3. Underentreprenør

Systemer og verktøy mellom partene må være fullt integrert:

 Valg av systemer og verktøy som skal integreres avhenger av samarbeids- og
kontrakts modell
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Kontrakts modeller – EPC(I)
En hovedleverandør
Fordeler

Risiko / ulemper

En overordnet ansvarlig Entreprenør, «single point off
contact»

Grunnet stort volum akkumulert hos en Entreprenør –
avhengighet til Entreprenørens likviditet

Kunden har ikke ansvar for forsinkelser eller mangler
forårsaket av leverandører i EPC kjeden
Metodevalg og byggbarhet ivaretatt tidlig i prosessen

Redusert direkte tilgang og styring av hovedleverandører

Fleksibilitet i arbeidsfordelingen for Entreprenøren – kan
redusere kostnader og framdrifts konsekvenser
En kontraktspartner – en kontrakts administrasjon – redusert
organisasjon hos kunden
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Potensielt høyere kostnader grunnet påslag av risiko og
fortjeneste I flere ledd
HEBRON GBS

Kontrakts modeller – EPma + FC modell
Flere hovedleverandører
Fordeler

Risiko / ulemper

Direkte kontroll og tilgang til hoved leverandørene

Ansvar for grensesnitt ligger hos kunde

Unngår påslag av risiko og fortjeneste i flere ledd

Avhengig av flere entreprenører
Økt administrasjon
Mer komplisert å ivareta metodevalg og byggbarhet

Castberg
FC + integrasjon
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Styring av underleverandører – eksempel Nyhamna
(EPCm)
NYHAMNA ONSHORE

Client
A/S Norske Shell
Project
Nyhamna onshore
EPCm

Awarded
28 April 2012
Contract value
NOK 11 billion
Duration
6 years plus 2+2 years
options
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C F E P C C D

Nyhamna - Prosjekt faser
Konsept

Forprosjektering

Prosjektering

Innkjøp

Bygging

Ferdigstillelse

Analyser

Konsept utvikling

Krav

Materialer

Bygge-ledelse

Installasjon

Konsept valg

Definisjon

Prosjektering
elements

Arbeidskraft

Bygging

Sammenstilling

Kostnads estimat

Detalj
prosjektering

6 suksess kriterier
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1.

Forprosjekt (FEED)

2.

Gjennomføringsmodell, plan og metode

3.

Ledelse og kompetanse

4.

Ressurser og fasiliteter for gjennomføring

5.

Innkjøp og leveranser

6.

Underentrepriser
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Underentreprenører

Pre-oppstart

Drift

FEED delivery

Critical PO’s
awarded

Layout & main
structure
frozen

Global design
complete

Detailed
design
complete

Preparation
for prefab.
complete

Prefab. & prep.
for installation
complete

Integrated execution through EPC contracting model

M1D

M2A

M2B

M2C

M3A

M3B

M3C

System definition
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System Design &
Layout development

Global design with
vital vendor info

Detail Design &
Sub-contracting

Shop engineering &
Work preparation

Pre-fabrication &
Manufacturing

Integrering - system

Design

Planning
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Weld
Material

Material
Documents

Common
database

Nyhamna - Engineering and Fabrication locations
Kværner Verdal
3 Kompressor byggs
3128 t

Kværner Stord
11 Moduler & Rørs
5377 t
Tromsø
Nyhamna
18 Moduler
3378 t

Stord
Newcastle

Verdal
Oslo
Gdansk / Gdynja

Prefabrikasjon
for KST

Integrasjon
Organisasjon
Kultur
Kommunikasjon
Leveranser
System

Qingdao

Mumbai

Prosjektering - lokasjon
Fabrikasjon - lokasjon
Nyhamna – permanent lokasjon
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18

Qingdao
14 Rør modulers
1960 t

Erfaring med prosjekteringsfasen
• Inkluder byggevennlig design inn i
engineering kontrakten
• Sterk metode styring gjennom hele
byggefasen
• Felles plan og styringsverktøy
• Godt definerte grensesnitt og
leveranser mellom E&P / E&C
• Involver strategisk viktige leverandører
tidlig
• Felles KPI’s på leveranser fra E&P
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Styring av andre underleverandører
Prekvalifisering
Tilpasset arbeidsomfang
Integrering (felles mål og
styringssystem)
Null punch filosofi
Kontrakts rammer og krav
Kultur
Kommunikasjon
Teambygging
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Oppsummert
EPC som modell for store komplekse prosjekter, forutsatt kvalifisert
hovedleverandør

Tidlig involvering av leverandørene i strategi og planlegging for gjennomføring:
Bedre metodevalg/gjennomføringsstrategi og sikrer byggevennlige løsninger
Lavere risiko eksponering for økte kostnader og forsinkelser
Felles mål og integrasjon
organisasjon
system
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Spørsmål & svar
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Copyright and disclaimer
Copyright
Copyright of all published material including photographs, drawings and images in this document remains vested in Kvaerner and third party contributors as appropriate.
Accordingly, neither the whole nor any part of this document shall be reproduced in any form nor used in any manner without express prior permission and applicable
acknowledgements. No trademark, copyright or other notice shall be altered or removed from any reproduction.
Disclaimer
This Presentation includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to
differ. These statements and this Presentation are based on current expectations, estimates and projections about global economic conditions, the economic conditions of the
regions and industries that are major markets for Kværner ASA and Kværner ASA’s (including subsidiaries and affiliates) lines of business. These expectations, estimates and
projections are generally identifiable by statements containing words such as “expects”, “believes”, “estimates” or similar expressions. Important factors that could cause actual
results to differ materially from those expectations include, among others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets
for Kvaerner’s businesses, oil prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency exchange
rates and such other factors as may be discussed from time to time in the Presentation. Although Kværner ASA believes that its expectations and the Presentation are based
upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved or that the actual results will be as set out in the Presentation. Kværner ASA is
making no representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the Presentation, and neither Kværner ASA nor any of its directors,
officers or employees will have any liability to you or any other persons resulting from your use.
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