


Stavanger i omstilling
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Ordfører



Stavanger

• Byen 134 000 innb

• Regionen 330 000 innb

• 22% internasjonale innb

• 189 nasjonaliteter

• Norges mest komplette olje og gassklynge





«Omstilling er å gjøre noe på en ny måte»



STAVANGER KOMMUNE

Våre verktøy

■ Greater Stavanger

■ Næringsforeningen

■ Forus Næringspark

■ Vekstfondet (40 mill)

■ UiS/Verdiskapingsforum

■ Ruteutviklingsforum 

■ Gründerhus





• Teknologi 

• Kompetanse

• Internasjonal orientering

• Stor skaperkraft 

• Sterk dugnadsvilje 

• Stavangermodellen 

Våre fortrinn



Muligheter med utspring i olje og gass

• Samfunnsikkerhet og beredskap

• Boring og brønn

• Subseaområdet

• Drift og 
vedlikehold/ingeniørtjenester

• Robotisering og simulering

• IKT

• Miljøteknologi 



Andre næringer 

• Mat

• Helseteknologi/tjenester

• Turisme

• Smartby

• Fornybar energi

• Sikre datasenter

• Vindkraft 





Februar 2019



Samarbeid er (fortsatt) nøkkelen 



www.facebook.com/christinesagenhelgo
Twitter@sagenhelgo
Instagram @sagen_helgo
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ASKO – grønn spydspiss!

Torbjørn Johannson
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LA OSS GJØRE SAHARA GRØNN! 



”Bærekraftig og 

klimanøytral”

• ….vi skal ikke forbruke flere 

naturressurser enn det som tilføres i et 

naturlig kretsløp…..

• ….neste generasjon skal ha samme 

tilgang til naturressursene som vi har i 

dag……

• ….vi har ikke arvet jorden av våre 

forfedre, vi låner den av våre barn!



«….vi tar sosiale, etiske og miljømessige hensyn og har lønnsomhet…»

Klimanøytralitet innebærer at vi har eliminert klimagassutslippene i egen verdikjede.

MÅL

Vi har nådd ambisjonen når:

• Vi har utslippsfri transport.

• Vi sørger for at det blir produsert ny fornybar energi tilsvarende vårt forbruk.

• Vi sikrer at avfall blir benyttet høyest opp i avfallshierarkiet og at ikke noe matavfall går til forbrenning -50% 
redusert matavfall innen 2025

• 20% reduksjon av plast innen 2025 – all plast skal kunne material gjenvinnes.

• Mangfold og integrering – 100 lærlinger – 150 praksisplasser – 20% kvinneandel i lederstillinger – innen 2020



• Klimautfordringen

• Flyktningeutfordringen/integrering

Side 20 /

Verdens 2 største utfordringer:

Hva er vår holdning? 

at det ikke monner hva vi gjør, 

eller at vi alle skal ta et ansvar 

å gjøre det vi kan?



Optimisme fremfor dommedag….

... på vei til fornybarsamfunnet…

...det er «bare» muligheter – grip dem!
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Når forandringens vinder blåser,

vil noen bygge skjul.

Andre bygger vindmøller.

Kinesisk ordspråk
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✓ 10 vindmøller 

✓ 2/3 av ASKO`s rene energibehov

Det finnes ikke noe reelt alternativ til landbasert vindkraft i dag!



• Ca. 20% av ASKO`s rene energibehov

• Enkel velprøvd teknologi

• Rask installasjon

• Svært lite behov for tilsyn/vedlikehold

• Lang levetid (mer enn 30 år)

• Benytter arealer som ikke egner seg til 

annen bruk

• «Drivstoff» til el –og hydrogenlastebiler
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Solenergi i ASKO
90 000 m2 i 2019



▪ Solcelleanlegg på taket

▪ Passivhus

▪ Jordvarme, varmepumpe & gjenbruk av spillvarme

▪ LED-belysning med lysstyring i hele butikken

▪ Bruk av naturlig lys og aerogel

▪ Best tilgjengelig teknologi på kjøl/frys & ventilasjon

▪ Avanserte styringssystemer for teknisk anlegg

▪ Miljøvennlige materialer og tilpasning av bygg til 

nærmiljøet

VI BYGGER MILJØ BUTIKKER!
MÅL: REDUSERE BEHOVET FOR STRØM

MED OVER 60%!



KIWI`s 40 årsjubileum!
KIWI – «Grønn i svingene» - nytt miljøbygg i Hokksund - 2019



Nytt kaffeforedlingsanlegg JOH.JOHANNSON KAFFE AS – 2020



Miljøtiltak ASKO OSLOFJORD AS
–automatisert regionslager i Sande i Vestfold 2021

• Ikke på dyrket mark

• Breeam sertifisering «outstanding» -best i verden!

• MOP – Miljø Oppfølgnings Plan

• Lavkarbonbetong

• Energiproduksjon fra solcelleanlegget vil gi 2 GWh/år 

og dekker minst 11 500 kvm

• Miljøvennlig malmfuru på kontorbygget

• Sedumtak

• Varmegjenvinning fra kjøleanlegget

• Sprinklertanken er energilager



Drivstoffhierarkiet
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Redusere drivstofforbruket

Elektrisitet

Hydrogen

Biogass, bioetanol og 
biodiesel

Fossil diesel

Fornybart drivstoff finnes i mange ulike 

kvaliteter. Forhold som ulik klimaeffekt, tilgang 

på produktene og økonomi vil kunne påvirke 

valgene.

Biogass basert på landbruksavfall og matavfall hvor 

bioresten erstatter fullgjødsel gir en klimaeffekt på over 

100%. Biogass basert på gjødsel og avfall gir en 

klimaeffekt på ca 83%.

Bioetanol basert på hvetehalm gir en klimaeffekt på ca

85%. Bioetanol basert på treavfall, sukkerrør, dyrket skog 

og hvete gir en klimaeffekt på ca 60-70%.

Biodiesel basert på treavfall og dyrket skog gir en 

klimaeffekt på ca 95%. Biodiesel basert på avfallsolje gir 

en klimaeffekt på ca 83%.



Matavfall til biogass – til naturgjødsel og drivstoff

11 000 tonn 

matavfall til 

biogass 



Hydrogen og el er fremtiden!
«-Det grønne batteriet»

Egenprodusert hydrogen

✓Produsert med overskudd fra fornybar produksjon

✓Hydrogen erstatter tradisjonelle batterier på trucker

✓Hydrogen-distribusjon på lengre avstander

Elektrisk distribusjon

✓El-lastebil – distribusjon i byområder uten utslipp

✓Kortere rekkevidde enn hydrogen



- Norges første elektriske lastebil i 2016 -
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10 Teslaer i 2021?



NorgesGruppen
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Hydrogenproduksjon med energi fra solceller på taket



Verdens første i 2019
ASKO – verdens første transportbedrift med 0-utslipp?



ASKO`s elektriske sjødroneprosjekt
-helelektrisk verdikjede-
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ASKO OSLOFJORD AS
Fremtidens 

arbeidsplass

Næringsrikt konferansen

31. oktober 2019

Knut-Andreas Kran

Daglig leder



ASKOs ambisjoner

•Effektiv logistikk til fornøyde 

kunder

•Konkurransedyktig håndtering av 

hele varestrømmen

•Bærekraftig - Klimanøytral



ASKO OSLOFJORD AS



ASKO OSLOFJORD AS 27 700 kvm grunnflate og 30 m høyt 

Fryse-

lager

Miljøstasjon



Miljøtiltak ASKO OSLOFJORD AS og energiproduksjon

• Ikke på dyrket mark

• Breeam sertifisering «outstanding» -best i verden!

• MOP – Miljø Oppfølgnings Plan

• Lavkarbonbetong

• Energiproduksjon fra solcelleanlegget vil gi 2 GWh/år 

og dekker minst 11 500 kvm

• Miljøvennlig malmfuru på kontorbygget

• Sedumtak torer og utgående torg

• Varmegjenvinning fra kjøleanlegget

• Sprinklertanken er energilager



Første søyle ble montert 18. mars 2019



ASKO OSLOFJORD AS – 21. oktober 2019



Takk for oppmerksomheten





Handelen dør ikke, den endrer seg!

Linn Bredesen

Rådgiver analyse, Hovedorganisasjonen Virke  













Konkurransen 

om Ola og Kari 

er tøffere enn 

noen gang
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Omsetning 2018 (MNOK) CAGR 13-18

Kilde: SSB, Norges Bank, Virke Analyse

16 mrd kroner i utenlandsk netthandel



Norsk handel taper markedsandeler til utlandet
56 mrd kroner legges igjen hos utenlandske aktører

101%

Fysisk butikkhandel i Norge 16%

Netthandel i utlandet 146%

Fysisk butikkhandel i utlandet 76%

Netthandel i Norge

Prosentvis vekst 2012–2018

Kilde: Virke Analyse, SSB, Norges Bank 
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Netthandel i 
utenlandske 
butikker 36%

Netthandel
52%

Grensehandel mat
18%

Kanalglidning 15%

Norsk detaljhandel 
butikk
85%

Handlemønster

Netthandel i 
norske butikker

64%

Nordmenns fysiske 
handel i utlandet

30%

Kanalglidning Netthandel

560 85 44

Kilde: SSB, Norge Bank, Virke Analyse

Nordmenn handlet varer for 560 mrd i 2018



Bransjene stjeler fra hverandre

3,9

31,8

12,1

9,9

1,1

Totalt kleskonsum

Utenlandsk netthandel

Norske klesbutikker

Norsk netthandel

Bransjeglidning

Gjennomsnittlig årlig vekst i omsetningen av klær, pr kanal 2012-17

Kilde: SSB, Virke Analyse, Norges Bank

Eksempel: Netthandel og bransjeglidning står for 80% av veksten i klesomsetningen



Strukturen i norsk handel er i endring



Utvikling antall butikker per fylke ekskl nettbutikker 2008-2017
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Figur 6.6 Kilde: SSB, Virke Analyse (2019)



Utvikling i antall fysiske butikker i Sande og Holmestrand 2008-2017.

38 37
33 35

42
39 39 38 37

34

79
82

68 67 67
63

57 56 58 60

20162008 2009 2011 20142010 2012 2013 2015 2017

Sande

Holmestrand

• Reduksjonen fra 2008-2017:

- Sande: minus 12 prosent

- Holmestrand: minus 32 prosent

MEN butikkene blir større målt i 
omsetning.
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28%52%



Hvilke bransjer vokser sterkest og hvilke stagnerer?
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Norges raskest voksende kjeder
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Hvilke er de mest lønnsomme kjedene i 2018?

68

6

8

10

12

14

16

-5 751550 7010 20 25

Krogh Optikk

Mye Moro

Triumph

Sport Outlet

CAGR 2014-18 (%)

Kid Interiør

New Yorker Urmaker Bjerke

C - Optikk Kondomeriet

Dressmann
Interoptik

Hageland

Specsavers

Synsam

Driftsmargin

2018 (%)

Virkes Retaildatabase / Virke Analyse (2019)





Foretrekker butikken

Har ingen preferanse

Foretrekker nett



63 % LIKER Å GÅ I BUTIKKEN



Hvorfor?



Jeg ønsket å 
se/prøve produktet



Jeg fikk varene 
med én gang



Butikkens 

beliggenhet er 
praktisk for meg



Raskt og enkelt, 
sparer tid



Hvorfor nett?



Raskt og enkelt, 
sparer tid 



Bedre priser 
enn i fysisk butikk



Sjekker prisene på produkter de skal kjøpe,
for eksempel via prisjakt



Leser omtaler av produkter eller gjør research
online før de handler på nett eller i butikk 



Butikkens 
styrker

Integrert 
med nett







ET FREMTIDSRETTET 
MILJØ- OG 

RESSURSSELSKAPSELSKAP

V/ SAMFUNNSKONTAKT 
UNNI CLAUSSEN

Slik skal vi først til 
fremtiden!





Vi bruker årlig 1 million tonn avfall

300.000 tonn aske, 200.000 m3 syre og 100.000 
tonn industriavfall



… fra over 250 industribedrifter

Avfall fra 
forbrenning

Industriavfall Forurenset jord    
og riveavfall

Sedimenter



… til gjenoppbygging av Langøya 
som en naturperle i Oslofjorden



✓ Fossilfri drift av Langøya innen 2023

✓Halvere det totale klimagassutslippet 
innen 2024 • Vi skal være en foregangsbedrift 

for bærekraftige løsninger.

• Vi skal kontinuerlig arbeide for å 
minimere miljøkonsekvensene, og 
legge til rette for at våre ansatte 
tar miljøhensyn i det daglige.

• Vi skal være en pådriver overfor 
våre kunder og leverandører for 
miljøriktige valg, og tilby 
løsninger som tar hensyn til 
mennesker, miljø, ressurser og 
økonomi.

Våre miljømål



Pådriver 
innen klima 
og miljø



• 70 lasterbiler/dagen

• 23 % av tungtransporten

Dagens belastning



“Felleskjøpet
Syd”







Nye miljøløsninger

• Flytting av gods fra vei til sjø

• Grønt skip

• Transport på biodiesel – redusert 

klimagassutslipp med 56%

• 2020 – tyngste transporten på biogass –

redusert klimagassutslipp med 70%





Økte mengder farlig avfall i samfunnet 
Mengden farlig avfall øker

• 2025 - 10%

• 2030 - 22%





Takk for oppmerksomheten!

Unni Claussen

Samfunnskontakt

ucl@noah.no





Boligmarkedet

- utvikling i nye Holmstrand kommune

Geir Olai Jordanger

Styreleder Trysilhusgruppen AS



• Familieeid selskap etablert i Trysil i 1993

• Antall ansatte: 175

• Utfører hele verdikjeden fra tomtekjøp til salg og 

ettermarked

• Omsetning 750-1.000 mnok

• Leverer 2-300 leiligheter i året

• Har siden oppstarten realisert ca 4.000 boliger

Kort om oss



Boligmarkedet generelt – men også for nye Holmestrand kommune

• Flere og mer omfattende forskrifter 

• Nasjonal og regional føring – knutepunktsutvikling

• Utvikling ved transformasjon/fortetting – krevende 

konkurranse om eiendommer - høy tomtebelastning

• Volatilt boligmarked – store svingninger i etterspørsel og 

produksjon Kilde: SSB



• Langsiktig perspektiv utjevner svingningene

– krever god kostnadskontroll, likviditetsplanleggig og

finansiell kapasitet 

• Generell tendens at marginene presses 

• Boligaktørene blir i større grad enn tidligere 

samfunnsaktører

• Digitalisering og teknologi endrer hvordan vi 

prosjekterer, utfører, markedsfører og selger boliger

Boligmarkedet generelt – men også for nye Holmestrand kommune



Under utførelse eller markedsført: ca. 300 boenheter 

Tomtebank under regulering eller ferdig regulert: ca. 1.100 boenheter





Boligene - Energi og miljø



Før var dette en av våre 

viktigste 

markedsføringskanaler…

Boligene - Markedsføring



Nå handler det om å være tilstede der kunden er - 24/7

• Digitale medier og mobilteknologi gjør at kunden har en helt 

annen forventning til både respons og brukeropplevelse

• Vi jobber mye segmentert og markedsføringen er mer én til 

én

• Det er ikke de med størst budsjett som vinner, men de som 

klarer å tilby en helhetlig digital kundereise 

• Vi har bare så vidt sett begynnelsen… 



Det er ikke så lenge siden det var 

utopisk å kjøpe bil på nett.

Vi er ikke helt der på bolig enda, 

men det kommer.



Der MÅ vi være for å treffe morgendagens kunder



Smarthus – mer 

enn bare en 

parodi 



Boligutviklerens rolle i 

lokalsamfunnet 



Bolig er en samfunnsmessig sirkulær økonomi 

• Vi er kundenes formuesforvalter

• Prosjektet skal gi noe tilbake til 

omgivelsene

• Hvis kundene trives, engasjerer de seg 

mer i lokalsamfunnet og bidrar til å utvikle 

området

• Det er vinn, vinn for alle parter






