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Muligheter også for det lokale næringsliv
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Hvorfor etablere et kurssenter i Fosnavåg?

• Nærhet til kunder
• Private og offentlige 
• Operasjonelle behov i dag og i 

fremtiden

• Tilgang på gode øvingsfasiliteter og 
infrastruktur













Hvorfor etablere et kurssenter i Fosnavåg?

• Tilgang på god operativ kompetanse

Grunnlag for permanent etablering av et sikkerhets-/kompetansesenter for maritim virksomhet? 

Preben RemøyPalmar Kopperstad

Førstehjelp/medisinsk behandling kompetanse
Jan-Erik Bjørlykke, Helge Hoff, Mia Remøy, Håvard Ramsli

• Kommersiell forståelse og åpenhet for nye ideer og løsninger i regionen



Planlagte kurs i Fosnavåg - 2015 og 2016

Kurs iht krav fra STCW78 med senere endring 2010
• Oppdatering videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

• Oppdatering grunnleggende sikkerhetsopplæring for underordnet personell

• Oppdatering Redningsfarkoster/livbåt

• Oppdatering HMOB

Norsk Olje og Gass
• Avansert førstehjelp



• Offshoreservice rederier

• Passasjer- og fergerederier

• Andre maritime rederier

• Riggselskaper

• Fiskeri

• Havbruk

Marked og kundegrupper



Fasiliteter, utstyr og lokale samarbeidspartnere
Dagens kurs
• Thon Hotell Fosnavåg
• Fosnavåg Notbøteri
• Sunnmørsbadet

Våren 2016
• Herøy brannvesen
• Fryseriet i Fosnavåg 

Andre 
• Simulatorsenteret – Fosnavåg Ocean 

Academy
• Rederier i regionen – bruk av skuteside på 

fartøy i opplag, leie av HMOB



Våre instruktører har sin hovedstilling som sjøkaptein, 
brannmann på ledende nivå, ambulanse eller lege i tillegg til å 
være instruktør hos oss. De holder et høyt faglig nivå og har 
god operativ erfaring.

Tilgang på operativ kompetanse fra sjø og helsesektoren er 
god i Fosnavåg. 

Vi har god kapasitet til å sette opp tilstrekkelig antall kurs til å 
dekke kursbehovet for offiserer i regionen.

Instruktører og tilgang på kompetanse



Oppstart og kursprogram høst 2015-vår 2016

Oppdateringskurs for offiserer

Oppdateringskurs for redningsfarkoster/livbåt

Oppdatering Grunnleggende sikkerhetsopplæring Underordnede  mannskap – mai 2016

Oppdatering HMOB – mars/april 2016



Kostnader ved å ha sjøfolk på kurs:
Totale kostnader for arbeidsgiver ved å ha en person på kurs pr. dag -
10.000 – 24.000 NOK 

• Av dette er kursavgift NOK 3.000 – 4.000 (15-30% av totalkostnaden)

Opplæring lokalt gir store besparelser (Reise, overnatting, diett, redusert lønn/overtid)

• Kurs i Fosnavåg vil kunne redusere de totale opplæringskostnadene med minst en 
tredjedel for dem som bor i regionen.

OilComp kan tilby et pedagogisk kursopplegg som forsvarer lengre kursdager

• Redusert varighet fra 4 til 3 dager på «Oppdatering Videregående sikkerhetsopplæring» 
– > 20% besparelser

• Redusert varighet fra 3 til 2 dager på BRM/ERM kurs - > 20 % besparelser

Fordeler for næringslivet i Herøy – innkjøp av kurs



Lokalt næringsliv fakturer > 50% av omsetningen ved et kurs

• Hotell  (kurslokaler, overnatting, bespisning, lagerleie, leie og vask av håndkle etc)

• Parkeringshus (leie av lagerareal)

• Båthavn (leie av plass til livbåt)

• Notverksted (manntid og tjenester, salg av redningsmateriell)

• Sunnmørsbadet (leie av anlegg, lager og tørking av drakter samt utleie av badevakter)

• Transport (frakt av kursdeltagere med Taxi)

• Leie av vaktbåt

• Vaskeri (vask av bekledning)

• Lokale instruktører

Fordeler for næringslivet i Herøy – selge tjenester til kurssenter



Fremtid - Etablering av brannøvingsfelt

Øvelsesmuligheter for kald og varm røykdykking, søk &  redning og brannslukking i 
Fosnavåg

• OilComp har behov for tilgang til et slikt brannøvingsfelt i tilknytning til grunnkurs for sjøfolk (for 
elever ved maritim grunnutdanning) og oppdateringskurs for underordnede mannskaper

• Deltidsbrannmannskapene i Herøy Kommune har behov for å trene lokalt på brann, røyk- og 
kjemikaliedykking

• Deltidsbrannmannskapene i de 6 øvrige stjerne kommunene vil kunne komme til å Fosnavåg for å 
trene jevnlig – minst en gang pr år (200 personer) – ringvirkninger for overnattingsbedrifter lokalt

• Industrivernpliktige bedrifter i kommunen har behov for å trene lokalt

• Offentlig og private ansatte har behov for å trene på lettere brannslukking

• Røykdykketrening for fartøy (som ligger i havn) vil kunne øke kvaliteten på lokal beredskap på 
fartøy



Lokasjon av øvingsfelt:
Brannstasjon i Herøy bygges ut med øvingsmoduler. Hotell benyttes til teoriundervisning, praksis på 
brannøvingsfelt.

Drift:
OilComp i samarbeid med Herøy Brannvesen. OilComp ansetter en lokal Driftsleder/Opplæringsleder.

Tentativt budsjett:
Investering: ca. 3 MNOK (forprosjekt må definere lokal løsning og detaljbudsjett)

Drift: Selvfinansierende vha oppdrag til private og offentlige aktører

Forslag til finansiering: (Øvingsmoduler, utstyr, opplæring av lokale instruktører)

• Offentlige midler 50% (RDA midler, Innovasjon Norge, Herøy Kommune)
• Private midler 50% (Rederier, industriselskaper, OilComp)

Fremtid - Etablering av brannøvingsfelt (forts)







Fremtid – etablering av test og øvingsfasiliteter knyttet til IMO - Polarkoden

Polarkoden gjøres gjeldende fra 2016. 

Dette innebærer at de som skal seile innen Polarkodens områder må ha kvalifisert utstyr og 
personell (opplæring) iht kravene for Polarkoden.

Fosnavåg har; 
• Et godkjent maritimt opplæringssenter gjennom OilComp AS
• Fryseri med ledig kapasitet i perioder med mulighet til å ta inn og teste livbåter, 

redningsutstyr og mulighet til å tilby trening og øvelser i beskytte seg mot kulde
• Rederier som har potensiale til å kunne tilby oppdrag til industrien når den beveger seg 

inn i Polare områder. Kompetanse og sertifisering iht Polarkoden kan gi 
konkurransefordeler.

Vi ønsker samarbeid med lokale rederier som vil delta i en mulighetsstudie som kartlegger 
lokale fasiliteter og infrastruktur i detalj opp mot forventede test og opplæringskrav til 
Polarkoden og gjør en samsvarsmåling mot de beste på verdensbasis. 

Etter vår oppfatning har Fosnavåg et potensiale for å bli et anerkjent senter for denne type 
aktivitet (FoU, testing og kurs/opplæring iht Polarkoden) ved å utnytte eksisterende 
infrastruktur.



1. OilComp har etablert et maritimt opplæringssenter i Fosnavåg med en kapasitet til om 
lag 200 kursdeltagere for Oppdatering videregående sikkerhetskurs for offiserer 
(STCW78) de neste to månedene.

2. OilComp har blitt godt mottatt i Fosnavåg og vi utnytter byens fantastiske fasiliteter og 
gode lokale kompetanse.

3. Det kjøpes tjenester lokalt der det er mulig (overnatting, bespisning, transport, vask av 
bekledning, leie øvingsfasiliteter og lager, leie lokale instruktører og assistenter etc).

4. Byens rederier sparer betydelige summer på å unngå å sende sjøfolk ut av byen for å ta 
kurs. Vi håper rederiene i Fosnavåg vil bruke oss.

5. OilComp ber om samarbeidspartnere til å realisere et øvingsfelt for brann, røykdykking 
og redning. Øker lokal beredskap ved at brannvesen og andre kan trene hyppig. Økt 
lokal næringsvirksomhet om andre deltidsbrannmenn kommer hit for å trene.

6. OilComp ber om samarbeidspartnere for å realisere FoU, test og opplæringsmoduler 
for å bli et nasjonalt senter knyttet til Polarkoden. Dette kan gi lokale rederier en 
konkurransefordel og kompetanseoverføring, men også på sikt økt trafikk til hotell og 
annet i byen.

Oppsummert



Takk for deres oppmerksomhet!
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Gunnar tar muntlig;

Takk for at vi fikk komme til dette møte i Shipping klubben for å presentere selskapet vårt, vårt nye kurssenter i Fosnavåg som vi 
tror kan bli et av landets flotteste sikkerhetssentre, og noen tanker om hvorledes vi kan utvikle oss videre sammen med aktører i 
regionen i årene fremover. Mitt navn er Gunnar Knudsen jeg har 30 års erfaring med forskning utviklingsarbeid og opplæring 
knyttet til redning og overlevelse til havs og arbeid under arktiske forhold. Utdannet fysiolog fra det medisinske fakultet ved 
Universitetet i Bergen og har min pedagogiske utdanning fra Norges Idrettshøgskole, forsvaret og Norsk idrett på alle nivå. 
OilComp har jeg ledet siden starten i 2001. Før det var jeg forsker og direktør i Nutec til jeg startet OilComp.

Noen ord om OilComp. OilComp ble etablert i 2001 og har de siste årene hatt en årlig omsetning på de tre operative selskapene
på mellom 60-70 MNOK, vi er ISO 9001:2008 sertifisert av Bureau Veritas og godkjent av dem og Sjøfartsdirektoratet som et 
maritimt opplæringssenter og av Kystverket for å levere havnesikringskurs.

Vi tilbyr i dag bore og brønn opplæring, formidling av kurs for over 35 kurssentre over hele Norge og Storbritannia med om lag 
5000 kursdeltagere årlig. Vi tilbyr også kursadministrasjon og kompetansestyring for større rederier, der vi det siste halvåret har 
halvert enkelte av passasjerrederienes totale opplæringskostnader ved at vi har fått administrert oppdatering av sjøfolkenes 
sertifikater. Skal senere presentere litt av de virkemidlene vi der har brukt.

Helt siden vi startet OilComp i 2001 har forskning knyttet til overlevelse i grov sjø og arbeid i arktiske omgivelser lagt vårt hjerte 
nærmest. 

La oss ta en titt på noen av de FoU prosjektene som OilComp har drevet innen sjøredning – noe som gir oss et godt grunnlag for 
å utøve sikkerhetsopplæring på det høyeste nivå der vi sikrer en rask implementering av FoU resultater til brukerne på havet.


