


Hva er en klynge? 

ARENA programmet - myntet på regionale grupperinger av bedrifter og kunnskapsmiljø som 

ser mulighet for å utvikle sammenslutningen av bedrifter og hver enkelt bedrift. 

 

Skal stimulere til økt innovasjon basert på samspill og samarbeid mellom bedrifter, FoU- miljø og andre 
utviklingsaktører.  

 

Skal foreligge et potensiale for økt verdiskaping og det kreves et klart eierskap fra bedriftene sin side 



Vår klynge:  
Startet som en sammenslutning av 9 bedrifter med solid erfaring fra ulike  

deler av verdikjeden innen olje- og gassindustrien 

 

Subsea Odda 2010 – Fonna Contracting 2016, for effective and complete solutions 

 

Hovedmål: Å vinne frem i anbudskonkurranser for utføring av tunge total- og deloppgaver 
innen mottak, demontering, montering, større strukturarbeid, overflatebehandling av struktur 

og befraktning. 

 



 Utgangspunkt: Mange har vært god på og fokusert på nyproduksjon, 
men ønsker nå å delta i ettermarkedet. 

 Kompetanse – effektivitet 

 Verdifull sertifisering: KIWA, Norsk Akkreditering, Veritas, Sellicha, 
Achilles, OHSAS 18001 



- Utgangspunkt - levere vedlikeholdspakker og prospekter til beste 
kvalitet i subseamarkedet 

- I prosessen har vi innsett at vi også har et  
stort potensiale mot andre markeder: 

- Energi 

- Smelteverksindustri 

- Marin og maritim næring  



 Oljeprisfall 

 Konjunkturendringer 

 Permitteringer og nedskjæringer  

 Behov for sammen å ny-orientere seg i markedet 

 Behov for å tenke nytt rundt utvikling av produkter 

 Gevinst ved å stå sammen  - felles læring og kompetanseheving av hele klyngen 
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Fonna Contracting  
på OTD 2016 med felles 

stand 



“Enterprises that collaborate are more innovative,  
more productive and more competitive.” 

           Innovasjon Norge 









 
 
 
 
Ved å stå sammen i et klyngesamarbeid: 
 utvikles og effektiviseres leveransene  

 øker konkurransekraften og lønnsomheten til medlemmene våre 

 samkjører ressursene våre 

 lærer av hverandre 

 genererer økt aktivitet.  

Vi sikrer eksisterende arbeidsplasser og legger grunnlag for nye. 

 



Viktig med klar grenseoppgang:  

• Når samarbeider vi, og når er vi konkurrenter? 

• Når promoterer vi samarbeidet, og når er vår egen bedrift i fokus? 

• Medlemmer undertegner fortrolighetsavtale  

• Overholdelse av felles frister og mål  

 



www.fonnacontracting.no 


