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• Økt konkurransekraft i
eksisterende markeder

• Utvikle teknologi for nye
markeder

Våre strategiske mål



Om lag 100 deltakerbedrifter i næringsklynga
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“Cross-over” – Fiskeoppdrett til havs

•Autonome systemer og fjernstyrte operasjoner

• Kamera og navigasjonssystemer

• Kommunikasjonssystemer

• Offshore fartøy

•Nye materialer – kompositt



Expand competence and technology to new markets
Crossover – havvind

• Forankring av flytende vindturbiner

• Kontrollsystemer og overvåking

• 3D/heave compensated cranes

• Heave compensated gangways

• Transittfartøy

• Vedlikehold og service

• Leverandører av utstyr



Crossover - Deep sea mining

• Spesialfartøy

• Kraner

• ROV & AUV

• Løftesystemer

• Forankringssystemer

• Kamera og navigasjonssystemer



MEGATRENDS: CLIMATE AND DIGITALIZATION
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Økt sikkerhet
Lavere kostnader
Reduserte utslipp til luft og vann
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EFFEKTER AV DIGITALISERING I INDUSTRIEN



CLIMATE
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Norge verdens reneste produksjon av olje og
gass. 

GCE NODE har utviklet Ecotrack, et redskap
for å redusere miljøavtrykk



De mest relevante 
bærekraftsmålene for GCE 
NODE
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• Ren energi

• Industri, innovasjon og infrastruktur

• Klimainnsats 

• Livet under havet



Norges havstrategi (2017)

• Norge har en globalt ledende havøkonomi

• Norske havområder er seks ganger landarealet

• Norge er anerkjent internajsonalt for ansvarlig forvaltning av marine 
ressurser og områder

• Our Ocean konferansen
• Høynivå panel for bærekraftig havøkonomi

• Sikre gode rammebetingelser for nye blå næringer

• Blå økonomi vil bli dobbelt så stor innen 2030
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• Ocean important contributor to future prosperity and 
growth.

• Ocean based industries could double their contribution 
to the global economy by 2030.

• Growth especially in aquaculture, offshore wind 
energy, fish processing, shipbuilding and ship repair.
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OECD:

«The Ocean Economy in 2030»:
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• Conversion to new green solutions is crucial for Norway

• Norwegian technology from oil and gas will contribute significantly to clean oceans

• New blue industries will be dependent on a global market

New blue industries still in an early phase



www.gcenode.no
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