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ASCO Norge får 21 millioner kroner av Kystverket for å digitalisere sin nye base i Leirvika 
i Hammerfest. Prosjektet bygger videre på utviklingen fra Kystverkets tilskudd til 
effektive og miljøvennlige havner på Offshore Terminal Risavika i Tananger i Rogaland, 
som opereres as ASCO Norge.

Arbeidet i sør er godt i gang, der pengene brukes til digitalisering i form av smart teknologi. 
Nå skal selskapets Hammerfestterminal digitaliseres på samme måte. Logistikken gjennom 
den nye terminalen skal effektiviseres og logistikkbehovet til en hel region i vekst skal løses. 
Laste- og losseoperasjoner skal få digital infrastruktur med elektronisk datafangst. Dette vil 
spare både tid og penger. Fartøyene vil bli utnyttet bedre, det vil bidra til at mer gods kan 
overføres fra vei til sjø, noe som igjen bidrar til reduserte utslipp.

Hammerfestterminalen vil være i operasjonell drift i løpet av 2020 og blir det nye 
logistikkutepunktet i regionen. Effektiviseringen er knyttet til tidsbruken på havneoperasjoner 
som laste- og losseoperasjoner på terminalen, effektivisering av godsflyten for sjøbaserte 
transport- og logistikkjedene, og derigjennom bedre sjøtransportens konkurranseevne for 
sjømat, industri, havbruk, fiske, forbruksvarer og mellom oljebaser i regionen.

Når ASCO Base i Leirvika står ferdig og vi har fått implementert løsninger rundt effektivisering 
og digitalisering vil dette komme alle brukere av terminalen til gode. Vi har stor tro på at 
dette vil være fordelaktig for mange næringer i regionen å ta i bruk. Det handler om å få rett 
utstyr til rett tid med 100% kontroll. Dette vil spare mye tid og ressurser for våre brukere, 
sier basesjef i ASCO Base Hammerfest Tom Eirik Lysmen Jakobsen.

Effektiviseringsgevinsten vil komme i form av redusert tidsbruk. Vi regner med en 
tidsbesparelse på 80 prosent for lastebiler og 20 prosent på skipene, sier digitaliseringssjef 
Christopher Hoftun og fremhever at dette også vil gi en miljøgevinst. – Fartøyene vil få en 
kortere liggetid ved kai. Dette vil både gi mindre støy og mindre CO2-utslipp, forklarer han.

ASCO Norge AS er en terminaloperatør for en rekke offshorebaser i Norge og en global aktør. 


