
SJØFARTSDIREKTORATET 
MED MILJØSATSING 
TIL SJØS

»
Hele bilaget er en annonse utgitt av Sjøfartsdirektoratet

Verdens første 
 autonome skip 

snart i drift 

Fremmer  
norske interesser  

i IMO

NIS i  
fremgang

Strengere regler  
skal redde  

verdensarven

» » » »



2

Hele bilaget er en annonse utgitt av Sjøfartsdirektoratet

prosjektledelse og salg: 
  Bent Omdal 
  Torgeir Dahl
  Linnea Henriksen
  Susannne Henriksen
tekst:  Kjell Jørgen Holbye og Georg Mathisen

grafisk form: Jessica Nyström 
forsidefoto: Lars Johan Storækre
trykk: Stibo 
repro: Stibo
korrektur:  Thea Hamre

Hundskinnveien 96 | 1711 Sarpsborg
www.markedsmedia.no

VIL DU BLI SYNLIG I RIKSMEDIA, KONTAKT BENT OMDAL PÅ 412 89 777/BENT@MARKEDSMEDIA.NO

Spørsmål om innholdet  
i bilaget kan rettes til:

Kari Stautland
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: kast@sdir.no
Tlf.: 52 74 53 82
www.sdir.no

Det skjer mye spennende i Sjøfartsdirektoratet, 
og noe av det som nå har stort fokus er satsin- 
gen på miljø. Derfor er det ikke unaturlig at dette 
også preger vår nye strategiplan, som nylig er 
vedtatt. Vår visjon er fortsatt å være «Den fore-
trukne maritime administrasjonen», men i dette 
ligger det også sterke signaler om å ta miljøet 
på alvor.

I strategiplanen omtales dette slik: «Fremtidens 
skipsfart vil bli betydelig påvirket av strengere 
miljøkrav og de store endringene som skjer 
innenfor digitalisering og automatisering. Di-
rektoratet skal blant annet bidra til at regjerin-
gens plan om å halvere utslippene fra innenriks 
sjøfart og fiske innen 2030, følges opp.» 

Vi har sett de første føringene nå i vår når da det 
ble innført nye strenge miljøkrav for skip som 
skal inn i verdensarvfjordene på nord-vestlandet 
og det vil komme flere miljøkrav. Under hørin-
gene i forbindelse med innføring av de nye kra-
vene så var mange for enda strengere krav, så vi 
ser en endring i samfunnet hvor det forventes at 
miljøet tas på alvor og beskyttes.

Men innføring av ny miljøvennlig teknologi er 
også en viktig del av det å bli mer miljøvennlig. 
Her jobber også våre fagfolk tett sammen med 
en sterk og innovativ næring, enten det gjelder 
nye miljøvennlige energiformer eller større eller 
mindre grad av autonomi og fjernstyrte opera-
sjoner. 

Dette er noe av det du kan lese om i bilaget som 
vi gir ut i forbindelse med vår deltakelse på Nor-
Shipping 2019.

God lesning
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Verdens største plug-in hybrid skip. 
I trafikk mellom Sandefjord og Strømstad fra sommeren 2019.

COLOR HYBRID

Skipet bygges ved Ulstein Verft. Over 70 % av leverandørene kommer fra den maritime klyngen i Norge. En ringvirkningsanalyse fra 
Menon Economics beregner den totale sysselsetingseffekten til å være 950 årsverk, og total verdiskapning til omtrent 840 millioner 
kroner. I tillegg kommer innovasjon og kunnskapsutvikling hos alle som er involvert i prosjektet, og som bidrar til å forsterke fokus på 
det grønne skiftet og fremtidig konkurransekraft.  

LES MER: colorline.no/colorhybrid

N
oen av våre mest innovative 
bedrifter, arbeidsplasser og 
kunnskapsmiljøer har sitt 
utspring i vår bosetting langs 
kysten og er basert på bruk av 
havet. Den maritime nærin-

gen er en av de største i landet, med 85 000 
ansatte og hele 20  000 yrkesaktive sjøfolk.  I 
maritim næring ble det skapt verdier for 135 
mrd kroner i 2017.

 
Maritim næring er svært viktig for Norge, 
og vi skal arbeide for en fortsatt konkurran-
sedyktig maritim næring og norske sjøfolk 
i årene som kommer. Målt i flåteverdi er 
den norskkontrollerte flåten verdens femte 
største. Vi har verdensledende kompetanse 
og teknologi for miljøvennlige løsninger 
innenfor skipsfart. Dette vil være et kon-
kurransefortrinn, ikke minst i lys av at 
EU og andre store økonomier tar grep for 
å redusere utslipp. Norsk næring tar utfor-
dringen på alvor og kan vise til utviklingen 
av verdens første gassdrevne ferge, verdens 

første elektriske ferge, elektronisk sjark og 
hurtigbåt, første utslippsfrie røkterbåt til 
oppdrett og verdens første autonome laste-
skip. Innen 2021 vil vi ha rundt 70 elektris-
ke eller hybride ferger i fergesamband langs 
kysten. Det er over en tredjedel av landets 
bilferger. 

 
Det er sterk internasjonal konkurranse 
innen skipsbygging, og Norge er ett av få 
høykostnadsland som fortsatt bygger skip. 
Regjeringen bidrar til å gjøre norske verft 
og utstyrsleverandører mer konkurranse-
dyktige. Siden 2017 har Garantiinstituttet 
for eksportkreditt (GIEK) kunnet gi långi-
vergaranti for eksportrelaterte investeringer 
i Norge. Det kan gis garanti for lån til inves-
teringer i for eksempel produksjonsanlegg, 
maskiner og utstyr. I 2018 ble det opprettet 
et nytt treårig finansieringstilbud for skip 
i GIEK og Eksportkreditt Norge. Det er nå 
mulig å få lån og garantier for kjøp av skip 
fra verft i Norge til bruk i Norge, som for 
eksempel fiskebåter, ferger, brønnbåter, 

For å sikre at Norge også i fremtiden skal være en 
verdensledende maritim nasjon, må vi ha en konkurranse-
dyktig maritim næring som evner å omstille seg. 

 Vi har verdensledende 
kompetanse og teknologi 
for miljøvennlige løsnin-
ger innenfor skipsfart.

hurtigbåter og nærskipsfartsfartøy. 
 

I disse dager legger regjeringen fram sin 
oppdaterte havstrategi. I strategien identi-
fiserer vi tre områder som blir stadig vik-
tigere i regjeringens satsing på hav: Kom-
petanse og digitalisering; regional og lokal 
verdiskaping og; klima og grønn skipsfart.  
På det siste området har vi en ambisjon om 
å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og 
fiske innen 2030, herunder å stimulere til 

lav- og nullutslippsløsninger i alle fartøys-
kategorier. 

Vi vil fortsette å stimulere til ytterligere 
grønn vekst og konkurransekraft i norsk 
maritim næring, og legge til rette for økt 
eksport av lav- og nullutslippsteknologi i 
maritim sektor. Jeg ser frem til spennende 
og inspirerende dager under vår viktigste 
møteplass for maritim næring – Nor-Ship-
ping 2019. 

Norge – en ledende havnasjon» Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen: 
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• MARKOM2020 er et utviklingsprosjekt for maritim  kompetanse 
med et politisk mål om å heve  kompetansen til norske sjøfolk. 

• Etablert av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med  Handel 
og næringsdepartementet i 2011. 

• Målsettingen er å løfte utdanningen fra fagskole til et høyere og 
mer spesialisert nivå. 

• Fire høyere utdanningsinstitusjoner har slått sammen sine  
maritime fagmiljøer for å utvikle utdanning som vil gi sjøfolk 
etterlyst spisskompetanse.

• Visjonen at Norge skal være blant de verdensledende innen 
maritim profesjonsutdanning. 

• Samarbeidsinstitusjonene er Universitetet i Sørøst-Norge, 
NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på  
Vestlandet.

Lite land, men en  
stormakt på havet

Norge er en av verdens ledende 
 skips nasjoner – og har plass til flere nye 
helter til havs. Aldri har så mange søkt 
 maritime studier som nå. Vil du være med 
på eventyret?

Et lite land, men Norge er en stormakt til havs. Velger du en 
maritim utdanning, får du bokstavelig talt et hav av spennende 
og varierte  karrieremuligheter. 

Gir en fremtidsrettet karrierevei
Vi skal fortsatt være en verdensledende skipsfartsnasjon og 
bygge maritim kompetanse i en digital fremtid. Kvaliteten i den 
maritime  utdanningen vår skal bli langt bedre. Den skal gi en 
fremtidsrettet og spennende karrierevei. Den skal løftes til 
verdenstoppen, det gjør vi blant annet gjennom MARKOM2020. 
 Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske 
 universitet og  Høgskulen på Vestlandet jobber sammen for å 
løfte  maritim utdanning fra fagskole til et høyere nivå. Nå får vi 
lønn for strevet. Aldri før har så mange søkt maritime utdan-
ninger, ifølge tall fra Samordna opptak. Maritime studier har 
størst økning av søkere to år på rad. 

– Vi ser gjennom årets søkertall at MARKOM2020 har bidratt til å 
heve kvaliteten på den maritime utdanningen betydelig. Vi har fått 
til en kvalitetsendring, og det er blitt lagt merke til ute i bransjen. 
Vi tar utviklingen i MARKOM2020 som et tegn på at vi har fått det 
til, sier prosjektleder Jørn Kragh.

Trenger de beste kandidatene
En mer digitalisert næring trenger nemlig de beste 
 kandidatene for fremtidens maritime operasjoner og til maritim 
forskning. Allerede er nye masterprogrammer innen maritim 
profesjonsutdanning på plass, samt doktorgradsprogrammet 
innen nautiske operasjoner, som er en såkalt fellesgrad.  
Å etablere en spesialtilpasset overgangsordning fra maritim 
fagskole til bachelor er også en viktig del av arbeidet. Høsten 
2019 starter en ny maritim bachelorutdanning for søkere med 
toårig maritim fagskole. Bachelor i Maritime Management vil 
gjøre det langt enklere for deg med maritim fagskoleutdanning 
å gå videre på en bachelorgrad, og få en kompetanse som er 
etterspurt av den maritime næringen. 
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E
t lyseblått hav strekker seg gjen-
nom den store salen idet foldedø-
rene åpnes. Mørkeblå svingstoler 
står trygt forankret bak trekled-
de pulter som umiddelbart gir 
assosiasjoner til årelange, mari-

time tradisjoner. Her utvikles lovgivning og 
reguleringer, og hovedfokuset er å ta i bruk 
et internasjonalt regelverk for trygg, sik-
ker og effektiv transport på rene hav. Her, 
i denne sal, møtes 174 stemmeberettigede 
medlemsland som sammen utgjør den in-
ternasjonale sjøfartsorganisasjonen, popu-
lært forkortet IMO.

– God morgen og vel møtt, lyder det fra 
delegasjonsleder Lars Christian Espenes.

Med utsikt over Themsen og den travle 
London-trafikken har den norske delegasjo-
nen et kort morgenmøte i IMO-byggets an-
nenetasje. Myndigheter og næring, side om 
side. Alle korrekt antrukket i dress, dog i 
ulike fargenyanser innen marineblått, sort 
og grått. Det levnes liten tvil om at delega-
tene har respekt for omgivelsene og bygget 

de befinner seg i. Bygningen er utsmykket 
med utallige glassmonter med skipsmodel-
ler fra internasjonale selskaper verden over. 
En gullbelagt ramme i inngangspartiet 
avslører at selveste dronning Elizabeth II 
erklærte bygget for åpnet 17. mai 1983, og 
at hun var på gjenvisitt for kun et snaut år 
siden under IMOs 70-årsjubileum. 

Fremmer norges syn
Espenes går raskt gjennom ukens første 
brief. Det er kun 15 minutter til samling i 
plenum. Han vet godt at dagens første ar-
beidsgruppe går i gang kort tid etter åpnin-
gen av PPR 6, underkomitéen for miljøsaker 
hvor forkortelsen står for «Pollution, Pre-
vention and Response».

– Vi har gode folk med oss internt og ek-
sternt. Som delegasjonsleder skal jeg til en-
hver tid ha den totale oversikten i plenum, 
mens mine kollegaer møter i de ulike ar-
beidsgruppene. En arbeidsgruppe kan ofte 
bli sittende til langt utover kvelden, og vi 
bruker derfor morgenmøtene til å oppdate-

re hverandre om framgang, og det som har 
skjedd, forteller han.

For det er i plenum sakene blir behandlet 
og vedtatt. Her deltar den norske delega-
sjonen aktivt for å fremme Norges syn på 
skipsfartspolitikk og -lovgivning. Norge har 
som mål å være et foregangsland for sikker 
og miljøvennlig skipstrafikk, og direktora-
tet har en viktig pådriverrolle i utviklingen 
av nytt internasjonalt regelverk. Bare de 
senere årene har Norge vært med på å på-
virke viktige IMO-saker som Polarkoden, 
IGF-koden og retningslinjer for ankerhånd-
teringsfartøy.

All planlegging, gjennomføring, opp-
følging og rapportering av aktiviteter til-
knyttet komitéen og dens underkomité er 
Espenes sitt ansvar. Det er også han som 
rapporterer tilbake til Sjøfartsdirektoratet 
når de ukelange møtene er over. Han be-
skriver arbeidsprosessene som ryddige og 
forutsigbare, og at de involverte alltid stiller 
godt forberedt.

– Man skal ha god kunnskap om sakene 

og det faglige som blir diskutert, samtidig 
som man skal kjenne til rutiner, prosedyrer 
og vite hvordan IMO jobber. Det er mer som 
en prosess, man må vite hva som er mu-
lig dersom ting ikke går helt slik vi hadde 
tenkt, sier delegasjonslederen.

Lagfølelsen
For siste gang skal PPR ledes av nordman-
nen Sveinung Oftedal, fagdirektør i hav- og 
forurensningsavdelingen ved Klima- og 
miljødepartementet. På papiret er han en 
del av den norske delegasjonen, men som 
formann, her kalt «chair», og leder for PPR, 
er han en nøytral tredjepart. Oftedal har 
vært i systemet i 25 år, og husker fortsatt sitt 
første møte her.

– Det var ganske overveldende. Stort, sta-
selig, flott. Men faktisk, det jeg husker best 
var at jeg knapt så én eneste kvinne blant de 
flere hundre dresskledde, gråhårede men-
nene. Det ironiske er at jeg nå har blitt en av 
dem selv, humrer han.

Selv om flertallet av de møtende i IMO 

Norske myndigheter tar næringen med på laget når FNs sjøfartsorganisasjon 
IMO holder møter. – En god dialog med myndighetene er helt sentralt for vår 
virksomhet, sier Håkon Bjørn Thoresen i Wärtsilä.  De lever av å lage miljø- og 
sikkerhetsteknologi basert på IMO-krav.

TEKST Marit Nilsen, kommunikasjonsrådgiver, Sjøfartsdirektoratet

Samspillet med  
næringen står  
sentralt

International Maritime Organization (IMO):  

ALLE FOTO: SJØFARTSDIREKTORATETFORMANN OG «CHAIR» Sveinung Oftedal leder PPR for siste gang.

»



7

Hele bilaget er en annonse utgitt av Sjøfartsdirektoratet

i all hovedsak fortsatt er menn, har stadig 
flere kvinner gjort seg gjeldene i den mari-
time organisasjonen. Tiden da man kunne 
se flakkende blikk fra menn i salen, lettere 
«satt ut» av at en kvinnelig røst tok ordet i 
plenum, er forbi. 

– IMO har modernisert seg, og det har 
også Sjøfartsdirektoratet gjort. De gjør en 
knallgod jobb her, og de er spesielt gode på 
å finne lagfølelsen - gjøre Norge til ett lag, 
sier Oftedal.

Han mener den største endringen kom 
med nåværende sjøfartsdirektør Olav Ak-
selsen.

– Han har modernisert direktoratet på en 
måte ingen andre har klart før han. Vi kan 
være stolte av Sjøfartsdirektoratet i Norge, 
understreker Oftedal.

Næringen inkluderes
Formelt sett er det delegatene som er opp-
nevnt av sjøfartsdirektøren som har talerett 
i IMO. For å inneha best mulig informasjon 
i forkant, under og etter møtene, er repre-
sentanter fra leverandører, næring og in-
dustri også på plass.

– Vi lever av å lage miljø- og sikkerhets-
teknologi basert på IMO-krav. Å bli invitert 
med på møter og ha en god dialog med 
myndighetene er helt sentralt for vår virk- 
somhet, sier Håkon Bjørn Thoresen, tek- 
nisk spesialist med ansvar for regelverk hos 
Wärtsilä Moss. 

Han synes det er svært nyttig å følge 
med på sakene som diskuteres og besluttes 
i IMO, og finner det betryggende å kjenne 
den norske posisjonen til enhver tid.

– Norge har en sentral posisjon i IMO. 
Ikke bare fordi Sveinung Oftedal har sittet 
som formann i årevis, men også det at den 
norske delegasjonen har vært en aktiv på-
driver for regelutvikling, tatt lederskap i ko-
miteer, blant annet gjennom Turid Stemre 
i Sjøfartsdirektoratet, og generelt vært en 
sentral aktør, skryter Thoresen.

Han har fulgt IMO-arbeidet siden 2006, 
men da først gjennom DNV GL, før han 
startet i jobben i Wärtsila. Under PPR del-
tok han i en av de større arbeidsgruppene 
sammen med Vidar A.T. Thorsen, senior-
rådgiver i Sjøfartsdirektoratet. Saken som 
fikk mest oppmerksomhet var implemen-
teringen av nye svovelkrav som kommer i 
2020. 

Arbeidsgruppene fungerer på samme 
måte som i plenum, dog uten oversettere 
på øret. Man merker raskt en løsere tone og 
at flere representanter velger å be om ordet 
kontra i plenum. Møtene kan også vare til 
langt ut i de sene nattetimer. 

– Det er heller unntaket enn regelen at vi 
er ferdige til avsatt tid, understreker senior-
rådgiver Thorsen.

For folk utenfor IMO kan det virke pir-
kete at nærmere hundre personer skal enes 
om setningsoppbyggingen av et lovverks-
forslag. Og når man hører at de diskuterer 
hvorvidt man skal bruke betegnelsen «in 
use-sample» eller «on board-sample» i set-
ningsforslaget, kan man stusse over hvor 

langt ned på detaljnivå man egentlig skal 
gå. Men språket har mye å si for de som skal 
følge opp regelverket. Forslaget fra Norge til 
nytt lovverk inneholder et forbud mot ikke 
bare bruk av drivstoff med mer enn 0,50 
prosent svovel, men også et forbud om å ha 
slikt drivstoff om bord i drivstofftanker for 
å lettere kunne håndheve regelverket.

– Det er derfor viktig å kunne ta prøver 
av drivstoff som er i bruk (in use) og driv-
stoff som er lagret i drivstofftanker om bord 
(on board), forteller Thorsen.

Norges posisjon
I forkant av alle møter holdes det et nasjo-
nalt koordineringsmøte. Sjøfartsdirektora-
tet skriver et forslag til norsk posisjon, og 
dersom det oppstår uenigheter må de invol-
verte diskutere seg fram til hvilken posisjon 
Norge skal ta.

– Rederiforbundet kan for eksempel ha et 
annet synspunkt enn en utstyrsleverandør. 
Men det skal sies at det er sjeldent vi er to-
talt uenige, bemerker Thorsen.

Eirik Nyhus fra DNV GL er også på plass 
i London. Han bistår delegasjonen med 
teknisk fagkunnskap i de sakene som dis-
kuteres. Nyhus skryter av samarbeidet, og 
poengterer at det alltid har vært god dialog 
mellom myndigheter og næring. Men det er 
ikke alltid det er enighet om hvilken posi-
sjon Norge skal ta.

– Vi vet at Sjøfartsdirektoratet opererer 
i en politisk virkelighet preget av regjering 
og Storting. Vi har et godt og åpent samar-
beid med direktoratet, men naturlig nok vil 
man av og til lande på posisjoner og avgjø-
relser som ikke er helt slik vi ville foretruk-
ket. Men, når vi er en del av Norges delega-
sjon i IMO opererer vi selvsagt etter briefet 
vi har blitt enige om, og stiller oss lojale bak 
myndighetene, sier han

Fakta om IMO:

• IMO står for International  
Maritime Organization

• Organisasjonen ble opprettet 
i 1948 for å ivareta sikkerhet til 
sjøs og hindre forurensing av det 
marine miljø

• IMO har 174 medlemsstater og 
en rekke spesialiserte komiteér 
og underkomiteér som utvikler 
internasjonal lovgivning og  
reguleringer

!

 Han har modernisert  
direktoratet på en måte  
ingen andre har klart før han. 

LARS CHRISTIAN ESPENES i hyggelig samtale med den tyske delega-
sjonen.

DELEGASJONSLEDER Lars Christian Espenes sammen med Eirik Nyhus 
fra DNV GL i en av arbeidsgruppene.

DELEGASJONEN SAMLET:  F.v.: Andrea Skarstein (SDIR), Eirik Nyhus (DNV 
GL), Helge Østby (JETS), Lars Christian Espenes (SDIR), Sveinung Oftedal (KLD), 
Håkon Bjørn Thoresen (Wärtsilä), Roar Aamodt (Equinor), Kristian Johnsen 
(DNV GL), Ole Kristian Bjerkemo (Kystverket) og Vidar A.T. Thorsen (SDIR). Bjørn 
Reppe (SDIR) og Tore Hansen (TeamTec) var ikke til stede da bildet ble tatt. 

ANDREA SKARSTEIN tar en rask avsjekk med Vidar A. T. Thorsen før 
hun løper til arbeidsgruppen.
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The FuelMACS fuel optimization software monitors performance using vessel-specific key 
performance indicators (KPIs) and enables shipowners to identify potential measures to 
improve efficiency.

Visit our stand C02-14d at Nor-Shipping 2019

System features:
» Engine and vessel performance monitoring
» Hull performance management
» KPI dashboards and system overviews
» Cloud based data transfer and storage
» Shore based analysis of vessel or fleet
» Trends and comparison between vessels
» Reporting in compliance with international regulations

FuelMACS® - Fuel Performance Monitoring System
www.heinzmann.no | +47 7696 1080

rekylreklam
e.no

N
å opplever dere noe helt 
unikt. Automatisk kryssing 
med ferje, sier kommuni-
kasjonsdirektør i Wärtsilä, 
Jane Jünger, mens hun ser 
utover gruppen av potensi-

elle kunder, som er invitert med på testtur 
med MF Folgefonn. Til tross for flystreik har 
en stor gruppe amerikanere tatt turen, samt 
representanter fra ferjebransjen i Danmark. 
Sjøfartsdirektoratet, som har ansvar for å 
godkjenne bruk av systemet, var også på 
plass under testturen i mai.  

Trykker på «seil»
I to år har Wärtsilä jobbet med å utvikle 
programvare og teknologi som kan få fer-
jen, som ferjerederiet Norled stiller til 
disposisjon, til å foreta både docking og 
kryssing på autopilot. Det nye systemet 
fungerer slik: Når operatøren av ferjen skal 
seile til neste destinasjon, starter man gan- 
ske enkelt operasjonen ved at kapteinen 
velger “Seil”.  Da tar det autonome kontroll-
systemet over styringen av fartøyet. Ruten 

er allerede plottet inn i systemet, som er ut-
viklet av Jann-Timothy Mayer, programva-
reingeniør ved Wärtsiläs San Diego-kontor. 

GPS og lasere viser vei
Navigasjonen av fartøyet ivaretas ved å be-
nytte en rekke spor og veipunkter som fører 
skipet til neste destinasjon. Den autonome 
kontrolleren, som er basert på dagens dy- 
namiske posisjoneringssystem, styrer far- 
tøyets kurs, fart og posisjon basert på for-
håndsde- finerte spor og veipunkter.  

– Systemet er basert på GPS, men vi har 
også montert lasere på ferjen og på kaien 
på Jektevik, som skal fungere som back-
up i tilfelle det blir problemer med GPS’en, 
forklarer Mayer. Teknologien er fremdeles 
ikke i stand til å lese trafikkbildet og styre 
unna hindringer, og kapteinen følger seila-
sen nøye fra plassen sin på broen. Han kan 
når som helst bytte til manuell styring av 
fartøyet. 

Må godkjennes før ordinær drift
Selv om ferjen MF Folgefonn til vanlig tra-

fikkerer sambandet Jektevik-Nordhuglo-
Hodnanes er det nye systemet forbeholdt 
testturer. Enn så lenge. 

– Vanligvis kjører vi på gamlemåten. 
Det er ikke lov å bruke det med passasjerer 
ennå. Dessuten får vi ikke skrudd det på 
uten Jann-Timothy (Mayer, journ. Anm.), 
ler overstyrmann Bjørn Hystad. Bruk av 
systemet må nemlig godkjennes av Sjø-
fartsdirektoratet før det kan benyttes i or-
dinær drift av ferjen. Senioringeniør i Sjø-
fartsdirektoratet, Nils Haktor Bua har vært 
med på flere tester av systemene på Folge-
fonn, og mener det er mye som peker mot at 
ferjen får godkjenningen i orden. 

– Vi ser på dette som tilleggsutstyr på 
broen, til hjelp for kapteinen. Det erstatter 
ikke mannskapet eller eksisterende løsnin-
ger, men blir et supplement som øker sik-
kerheten, sier Bua. 

Stort potensiale
Prosjektet har vekt stor oppmerksomhet, 
både i inn- og utland. Ingve Sørfonn, som 
er teknisk direktør i Wärtsilä, forteller at 

Ferje styrer selv over fjorden
Mens kapteinen reiser seg fra stolen klapper MF Folgefonn sømløst til kai 
ved Hodnanes. Etter en liten pause går den fra kai igjen, krysser fjorden og 
legger til ved Jektevik ferjekai. Alt uten inngripen fra kaptein eller styrmann.

TEKST Kari Stautland, kommunikasjonsrådgiver, Sjøfartsdirektoratet

Fakta:
• Fartøyet «Folgefonn» er 85 meter 
langt og eies av det norske rederiet 
Norled. 

• Ferjen ble også benyttet i forbin-
delse med den første testingen av 
Wärtsilä sitt autodocking-system, 
som ble gjennomført tidlig i 2018. 

• MF Folgefonn er også utstyrt 
med hybrid fremdrift med trådløs 
lading. 

!

de har hatt besøk av interessenter fra både 
USA og Asia. 

– I prinsippet er det et enkelt system å 
sette inn på andre fartøy, så lenge det har 
nok propellkraft. Ved denne typen tekno-
logi kan en optimalisere overfarten, slik at 
den blir mer kostnadseffektiv, sier Sørfonn. 

TIL VANLIG GÅR  MF Folgefonn i normal rutedrift  for Norled, men i perioder blir den lånt ut til Wärtsilä  for testing og 
utvikling av nytt utstyr. FOTO: Wärtsilä

TRAKK INTERESSENTER: Potensielle kunder fra Danmark og USA tok turen til  
Sunnhordland for å se MF Folgefonn krysse fjorden autonomt. FOTO:  Wärtsilä

»
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Oslo er Norges største gods- og passasjerhavn. 
Herfra nåes halve Norges befolkning innen 
tre timer.

 
Sjøveien er miljøveien
Et viktig klimatiltak er å flytte gods fra vei til 
sjø. Sjøtransporten mer enn halverer klimaut-
slippene, og fjerner kø fra overfylte veier. En 
moderne, miljøvennlig  og effektiv havn er 
derfor viktig for det grønne skiftet. Ett contai-
nerskip til Oslo fjerner 400 lastebiler fra veiene.

 Mot en fremtidig nullutslipps havneby
Oslo har som miljøhovedstad i 2019 tatt på seg 
ledertrøyen i den grønne omstillingen.
• Oslo Havn spiller en viktig rolle for at byen 

skal nå sine klimamål.
• Oslo Havn vil være en foregangshavn for ut-

slippsfrie løsninger.
• I 2003 lanserte vi verdens første, stillegå-

ende, elektriske kraner, som produserer 
strøm. 

• Utenlandsfergene til Danmark og Tyskland 

har fått landstrøm.
• Vi utvikler og tar i bruk smart, grønn tek-

nologi.
•  Oslo Havn gir miljørabatt og økonomisk 

støtte til miljøtiltak for å fremskynde det 
grønne skiftet hos havnas aktører.

 • Vi vil tiltrekke oss de beste kundene som 
investerer i fremtidens nullutslippstekno-
logi.

•  Sammen har vi en viktig oppgave  – å jobbe 
for en grønnere fremtid.

Oslo Havn – porten til Norge
Innen 2030 skal Oslo havn kutte 85 % av klimautslippene. Landstrøm, elektriske ferger og  

miljørabatter er blant grepene som skal gi bedre klima og Osloluft. På sikt skal havna bli utslippsfri.

Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo 
er den sentrale tradisjonsbærer for sjørettsfaget i 
Norden og ett av tre undervisningssteder som tilbyr 
internasjonal master i sjørett. Instituttet følger ut-
viklingen innen internasjonal sjøfart med argusøyne.

– Sjørett fokuserer på alle rettsområder som om-
handler skip og skipsfart, sier professor i sjørett 
Trond Solvang, og leder av Avdeling for sjørett  
ved instituttet, som også omfatter Avdeling for  
petroleums- og energirett og Senter for Europarett. 

– I kraft av den rivende teknologiske utviklingen innen 
skipsfarten er sjøretten et fremtidsorientert studieom-
råde, der økende grad av skipsautomasjon, robotisering 
og autonome fartøyer vil kunne ha stor overføringsverdi 
til andre rettsområder, understreker Solvang. 

– Å holde seg orientert på sjørettsområdet er av stor 
betydning, og instituttets virksomhet og forskning-
sområder beskjeftiger seg med et felt som represen-
terer svært store samfunnsmessige verdier. Området 
inkluderer folkerettslige regler, EU-rettslige regler, 
offentlig rett og privatrett knyttet til skipsfarten.

Nordisk institutt for sjørett tilbyr valgemner til  
studenter på det norske masterprogrammet i  
juridiske emner. I tillegg tilbyr instituttet, som ett 
av tre studiesteder internasjonalt, et eget engelsk-
språklig masterprogram innen sjørett, Maritime Law.

Les mer om NIFS, studietilbud og forskning på 
https://www.jus.uio.no/nifs/

Nordisk institutt for sjørett:
Følger sjøfartsnæringen tett
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Det som trengs for å rydde havet og kysten, er en 
verdikjede. – De fleste aktørene er der, men vi må 
ha systemer som gjør at de kan snakke sammen, 
sier bærekraftsdirektør Simen Knudsen.

Samarbeid er  
nødvendig

Søppel» Circular Cleanup- 
prosjektet ramser 
opp 14 konsepter i 

verdikjeden

• «Vær- og føremelding». Data og informasjon 
om forsøplingen skal samles inn for å gi 
bedre mulighet til å prioritere, planlegge og 
koordinere opprydding.

• Kunnskapsdeling. Deling av erfaring og 
inspirasjon for å kunne arbeide raskere 
og lære mer. Forskere og innovatører 
skal bruke plattformen for å etablere nye 
prosjekter og skaffe finansiering.

• Gamere som dronepiloter. Crowdsourcing 
på en ny måte der gamere kan styre en flåte 
med havdroner for å finne og kartlegge 
marin forsøpling.

• Kystkoordinering. En plattform som bruker 
markedsplass-tilnærming for å få frivillige 
og andre til å arbeide bedre sammen for å 
rydde kysten.

• Strandrydde-helhet. En tjeneste som 
omfatter både pedagogisk program før en 
ryddeaksjon, spillifisering for å fange mer 
data og deling av data etter at aksjonen er 
avsluttet.

• Havneretningslinjer. «Waste in Ports» – 
retningslinjer for hvordan avfallssystemer 
for havner må utvikles for å skape et 
attraktivt alternativ for skipsfarten og hindre 
svinn til sjøs.

• Rettinett. En tjeneste som sørger for at 
plast på avveie fanges før den ender opp i 
havstrømmer eller synker til bunns. Baseres 
på utslippsanalyser.

• Plastverdikjede. «The Plastic Chain» – tilbud 
om en lokal løsning som sikrer en verdikjede 
som dekker innsamling, mottak, logistikk, 
sortering og videreforedling.

• Flytende miljøstasjon. Et digitalt, selvgående 
system som enkelt kan transporteres dit 
båtfolket samler seg, og som gir beskjed om 
tømming og vedlikehold. 

• Sirkulær designstandard. En veileder for 
designere og ledere for å sikre at de velger 
materialer og sammenføyninger som egner 
seg for resirkulering eller ombruk. 

• Vik til vik. Mottakssentre langs kysten 
for å samle og sortere inn marin 
forsøpling fra både frivillig og profesjonell 
innsamling, designet som besøkssenter og 
kunnskapssenter.

• Ta-alt-maskin. En panteautomat for 
flere typer plastprodukter som gjør at 
høykvalitetsplast kan gå i et lukket kretsløp 
langt flere ganger enn når den samles inn i 
husholdningsavfallet.

• Plast-CSR. Retningslinje til styrer og 
ledelse for å redusere plastbruken, 
kompensere for plastavtrykket og ta 
på seg egne forpliktelser som vil gi et 
konkurransefortrinn.

• Fra pisk til fisk. Retur- og kontrollordning 
som forhindrer forsøpling fra 
fiskerinæringen, rettet mot fiskeutstyr på 
avveie.
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H
an har ledet arbeidet med 
«Circular Cleanup». Det er 
Norges Rederiforbund som 
har fått med seg en rekke 
partnere på å se på hvordan 
havet kan ryddes.

– Vi som lever av aktiviteter på, i og un-
der havet, har en særlig forpliktelse til å 
sikre at disse aktivitetene er bærekraftige, 
mener administrerende direktør Harald 
Solberg i Rederiforbundet. 

– Hvert eneste år ender åtte millioner 
tonn ny plast i havet. Situasjonen er drama-
tisk og krever handling. Vi tror på å samle 
folk på tvers av tradisjonelle skillelinjer. 
Samarbeidet i Circular Cleanup er unikt 
med tanke på bredden i verdikjeden, det 
sterke fagmiljøet og en felles ambisjon om 
å løse utfordringen med plast i havet, sier 
Solberg. Han mener at aktørene har fun-
net en rekke nye konsepter for mer effektiv 
opprydding.

Lønnsomt og sirkulært
Simen Knudsen i Æra Strategic Innovation 
har hjulpet dem med å komme opp med 
nye løsninger.

– Utgangspunktet for prosjektet har vært 
å finne nye løsninger for hvordan vi kan 
rydde havet på en ny måte. 

Det skal gjøres mer effektivt, lønnsomt 
og sirkulært. Så har vi samlet en gjeng med 
aktører for å være med på å finne svar på 
spørsmålet, sier han.

Går det an å gjøre plastoppryddingen sir-
kulær – det vil si at plasten kommer tilbake 
og kan brukes på nytt? Er det mulig å få det 
til å lønne seg å rydde havet for plast? Ja, 
mener Æra og Rederiforbundet.

– Vi lager løsninger med utgangspunkt 
i forretningsutvikling. Vi lager ikke hold-
ningskampanjer, men konkrete prosjekter 
som kan realiseres, sier Simen Knudsen.

Byen, kysten og verden
Ryddejobben er delt i tre: Byene, kysten 

og globalt. I byene er det kommunen som 
sitter med ansvaret: De må ha innsamling 
hele tiden slik at plasten ikke forsvinner ut 
i naturen. 

– Da må byene begynne å bestille løsnin-
ger, konstaterer han.

– Hvordan skal den bestillingen se ut for 
å sørge for at byen blir ryddet hele tiden? 
Og hvordan skal kommunen stimulere til 
at det blir et marked for oppryddingstekno-
logi? spør Knudsen.

Langs kysten er det profesjonalisering 
av oppryddingen som er stikkordet. I dag 
er det frivillige som gjør storparten av job-
ben. Da er det viktig å trå varsomt for ikke 
å støte dem som gjør en god jobb.

Må snakke sammen
Internasjonalt snakker han om næringsli-
vets rolle globalt for å få kontroll på plasten 
sin og så få den inn i lukkede systemer og 
en lukket verdikjede. 

– Norge kan tilby den verdikjeden til an-
dre deler av verden og vise hvordan det kan 
fungere, mener han.

– Verdikjeden for opprydding av havet, 
den finnes egentlig ikke i dag. Men vi defi-
nerte den og så at vi har omtrent alle aktø-
rene som trengs. Det vi må ha, er et system 
som gjør at de snakker sammen, og å få 
dem til å se på seg selv som en verdikjede.

I byene er verdikjeden tydeligere:
– Der finnes det renovasjonsløsninger 

som sender avfall til gjenvinning. Det som 

mangler, er mer autonom oppryddingstek-
nologi og monitorering av hva det er som 
havner i bakken.

Må bli lønnsomt
Men er noen villige til å betale for å få gjort 
ryddejobben?

– Det er dét som er cruxet. Hvordan skal 
vi gjøre dette lønnsomt? Norge må ha bud-
sjett og sette av penger. Vi ser konturene av 
hvordan det skal se ut. Det vil være ulikt for 
de tre arenaene. Den globale vil ha et næ-
ringslivsperspektiv. Skal det bli lønnsomt å 
rydde havene, må vi ha en forretningsmo-
dell. På kysten har vi mye mer behov for 
statlig styring for å sørge for at verdikjeden 

er koordinert. I byene er spørsmålet hvil-
ken rolle kommunen skal ha i dette. Kan-
skje kommunen må gå foran her, mener 
Simen Knudsen.

På lag
Han ser hvordan det finnes mange initiativ 
som er iverksatt, men at utfordringen er å 
få skalert opp de gode løsningene. Det viser 
seg at de som prøver å gjøre noe, isolerer 
seg fra resten av verdikjeden.

– Budskapet vårt er at du må ha forstå-
else for at du må spille på lag med hele ver-
dikjeden – at ikke bare én aktør kan sitte 
alene og tro at den kan løse hele problemet, 
sier Knudsen.

Ut i praksis
Nå er han opptatt av at «Circular Cleanup»-
rapporten ikke bare skal bli liggende i en 
skuff.

– Vi lager disse konseptene fordi vi øn-
sker at de skal bli realisert, men det vil være 
veldig ulik fart på realiseringen, sier han.

– Vårt håp er at de svært gode konsepte-
ne som ble utarbeidet, skal settes ut i livet, 
istemmer Harald Solberg i Norges Rederi-
forbund. 

– Vi er selv aktivt med i ett av konsep-
tene – «The Global Chain» – og håper at vi 
i samarbeid med de andre aktørene i dette 
konseptet, vil klare å gjennomføre en pilot 
i løpet av høsten.

Maraton
Tre eksempler: Det arbeides med et konkret 
prosjekt globalt, det arbeides med hvordan 
kommunene kan ta en tydeligere rolle i 
oppryddingen i byer, og Kystverket vil gjer-
ne ta en tydeligere rolle i å rydde kysten.

– Bare i de eksemplene ligger det pro-
sjekter i porteføljen vår som de bygger på 
for å gjøre dette. Ofte lager vi likevel noe 
som ligger langt utenfor det de normalt 
gjør. Dette skal skape langsiktig endring. 
Da blir det en maraton der de må ha tålmo-
dighet og tunga rett i munnen, sier Simen 
Knudsen i Æra Strategic Innovation.

Nyttig lærdom
Blant de mange som har vært med i sam-
arbeidet om Circular Cleanup er seniorin-
geniør Egil Bjørnevik i Sjøfartsdirektoratet. 

– Det er viktig å være med på slike pro-
sjekter som har med miljøet å gjøre, under-
streker han.

Bjørnevik forteller hvordan det har gitt 
nyttig lærdom å være med på arbeidet:

– Plast i havet er et stort problem på ver-
densbasis. Jeg har lært av å være med på 
prosjektet: Fått innblikk i hva andre jobber 
med, statistikk og blitt mer bevisst på at 
problemet er så stort som det er, sier han.

 Vi lager løsninger 
med utgangspunkt i  
forretningsutvikling. 

VERDIKJEDEN FOR Å rydde havet finnes ikke i dag, men omtrent alle aktørene er der. Norge 
kan tilby verdikjeden til andre deler av verden, mener bærekraftsdirektør Simen Knudsen i Æra 
Strategic Innovation. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

KYSTVERKET ER ALLEREDE i gang og vil gjerne ta en tydeligere rolle for å rydde kysten. Foto: 
Sveinung Nedregotten, Kystverket
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Magnetventiler

Ja! Vi selger fortsatt magnetventiler...!  
Som en av markedslederne på dette området, har vi et bredt 
sortiment, for de fleste applikasjoner. Ta gjerne kontakt med oss 
på 
TLF:     63 84 44 10
Epost: info@burkert.no

www.burkert.no

Now is the time to release the power of digitizing. With the introduction of the 
Internet of Things, data will be used both to enhance the passenger experience 
and the company's earnings. And business will never be the same. 
 
Telenor Maritime is the leading global communication operator at sea, being 
in the forefront of developing and defining secure standards for the maritime 
business since 2004. With our knowledge, experience and expertise we are 
the perfect partner to guide you through unchartered waters of disruptive 
technology and equip your fleet with cyber secure digital infrastructures. 
Digitizing is happening, and it is happening now! Do not hesitate to contact. 
telenormaritime.com 

You've got to stay  
ahead of the game to be  

able to stay in it

Leading the Evolution of Secure Connectivity at Sea

Telenor Maritime-materiell til bilag DN.qxp_115X157  16.05.2019  15:36  Side 1

NORWEGIAN  SEAFARERS’  UNION

Vi er her for deg som har ditt yrke på sjøen! 
www.sjomannsforbundet.no 
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»Sliter med papirmølla
Han fortviler over papirarbeidet, men engasjerer  
seg for å få samlet søppel. Tore Østeig ønsker seg  
enklere kontorjobb for de minste fiskefartøyene.
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F
isket er blitt mye mer regelstyrt 
enn tidligere. Selve regelverket 
har nok ikke forandret seg så 
mye, men der hvor du tidligere 
hadde ansvar for å oppfylle re-
gelverket selv og ikke ble kon-

trollert på det, er det nå blitt strengere krav 
til dokumentasjonen, sier Sørensen.

Sikkerhet
Seniorrådgiveren understreker at det først 
og fremst handler om sikkerhet. Miljøkrave-
ne er ikke like formelle ennå, men strengere 
miljøkrav kommer også til denne typen far-
tøy. Det vil si fiskefartøy under 15 meter.

– Alle har krav til å ha et sikkerhetssys-

tem. Er du en liten båt, så er det litt lempeli-
gere krav, men det skal være system som tar 
hånd om all risiko. Du skal både identifisere 
og håndtere de risikoene som er tilknyttet 
driften av det lille fiskefartøyet du har, for-
klarer han.

Krever dokumentasjon
– Dessuten er det krav til at sikkerhetssys-
temet utvikles kontinuerlig. Det gjør at der 
det tidligere var lite papirarbeid for fiskerne, 
vil nok noen påstå at det er veldig mye nå. 
Det er heller ikke bare Sjøfartsdirektoratet 
som krever papirarbeid. Fiskeridirektoratet 
og Mattilsynet krever jo også at de doku-
menterer driften sin, sier Kjetil B. Sørensen.

Han tror alle har forståelse for at samfun-
net har beveget seg i en retning der det kre-
ves mer dokumentasjon enn tidligere.

– Kontrollene utføres for å verifisere at 
fartøyet holder de minimumsstandardene 
som kreves. Jeg tror en opplever at det er 
én gjengs aksept for det, samtidig som det 
alltid er noen som synes det er unødvendig 
og har full kontroll på sikkerheten fra før av. 

Forskjellige frister
Sørensen medgir at kravene er veldig om-
fattende, og det er kanskje den største ut-
fordringen:

– Det å ha oversikt over alt, er vanskelig. 
Radio, redningsmidler, generell sikkerhet, 

stabilitet – du har så mange forskjellige fak-
torer å tenke på. Vi ser blant annet nå at det 
har vært en økende mengde fartøy som ikke 
overholder tidsfristene for å gjennomføre ra-
diotilsyn, forteller han.

– Her er det et regime som har forskjellige 
datoer. Du skal huske at innen den datoen 
er det radiotilsyn, mens det er en annen 
dato du skal ha gjennomført selve kontrol-
len av fartøyet. Jeg tror nok at det er helhe-
ten og det å holde full oversikt over kravene, 
som er utfordringen.

Nå har Sjøfartsdirektoratet prøvd å gjøre 
en jobb med å forenkle og samle regelver-
ket, sier Sørensen.

Først og fremst sikkerhet
Kjetil B. Sørensen i Sjøfartsdirektoratet skjønner at fiskerne føler seg 
mer regelstyrt, og mener det vanskeligste er å ha oversikten over alt.  
Samtidig er det viktig ikke å gå på akkord med sikkerheten.

D
et er nesten så jeg må ha se-
kretær ombord for å få til alt. 
Det blir mye, sier Tore Østeig. 
Han er skipper på garnbåten 
«Polaris» fra Stamsund. Øst-
eig engasjerer seg mot søp-

pel, men synes det er tungt å holde tritt med 
papirarbeidet.

Skipperen må ta alt
– De som er 20 mann og minst to i styrhuset 
til enhver tid, de har tid til å drive på med 
papirmølla. For oss som er mindre, skyves 
alt over på skipperen, sier han.

Østeig ville heller hatt kontrollører som 
kom om bord og sjekket at alt var i orden, 
slik at han slapp å håndtere alle papirene. 

– Vi er jo ikke i styrhuset. Der er vi til og 
fra feltet. Ellers står vi på dekk hele dagen, 
sier han.

Søppelendringer
På «Polaris» er det enkelt å ta vare på avfal-
let:

– Det meste er husholdningssøppel som 
vi produserer hver dag i byssa. Vi er to som 

jobber her og vi bor ikke om bord, så det 
blir ikke så mye annet enn kaffeposene og 
litt annet. Det andre vi må tenke på, er ma-
ritimt søppel – det som vi får opp av havet, 
peker Østeig på.

– Vi fiskerne har stått på dekk i fem, ti, 
tjue år. Jeg har stått her i snart 30. Før fikk 
vi opp en plastpose, en hermetikkboks eller 
en meter med ledning, så snudde vi oss bort 
til rekka og slapp det ut igjen, sier han.

25 kilo skrot
Nå tar han det opp, og han håper å få en 
bedre løsning for å bli kvitt det igjen. I fjor 
veide han det han fikk opp, for moro skyld, 
og forteller om 25 kilo liner, garnrester, 
strømpebukser, colabokser og annet søp-
pel. Han har notert seg posisjoner der red-
skapen blir sittende fast, og han kan tenke 
seg å søke midler for å få til en kartlegging.

Østeig skulle gjerne hatt en enklere ord-
ning for å få levert maritimt søppel. Det er 
vanskelig å ha åpne containere – de blir 
gjerne fylt opp av alle andre enn fiskerne. 
Men en container som det går an å levere 
til, for eksempel med nøkkel på fiskebruket, 

TORE ØSTEIG ER alene i styrhuset ut til og inn fra feltet. Ellers arbeider han på dekk, og det er 
vanskelig for ham å få tid til papirarbeidet. 

kan være en god løsning, mener han. Og: 
– Det du bringer på land, skal ikke koste 

deg noe.

Informasjon
Så er det viktig å informere. Han viser frem 
raden med klistremerker fra servicebedrif-
ter, mottak og forsikringsselskap. 

– Vi bør lage små emblemer og dele ut 
til sjarkene på samme måte. Jeg tipper vi 
har hatt 70 til 90 fiskefartøyer i Stamsund 

i vinter. De kommer fra både Finnmark og 
Lindesnes. Hadde det vært laget en blokk 
med klistremerker hos fiskekjøperne, så 
hadde alle fått vite hvor de skulle levere av-
fallet, sier han.

Kanskje det kunne vært lokket med en 
premie, også. Et lotteri på linje med kar-
tonglotteriet – at det trekkes ut en hotell-
helg eller noe slikt til en av dem som har 
levert, foreslår Tore Østeig.

EINAR SIMONSEN rydder opp etter skreisesongen.

»

 Det andre vi må tenke  
på, er maritimt søppel – det 
som vi får opp av havet.
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I 
Europa tilbyr Samskip multimodale 
dør-til-dør-løsninger. Med skredder-
sydde kombinasjoner av sjø-, bil- og 
togtransport sørger Samskip for at 

godset blir transportert på beste måte – 
både når det gjelder sikkerhet, bærekraft 
og økonomi.

– Vår egen flåte av skip, lektere, jern-
banevogner og lastebiler danner grunn-
stammen i vårt transporttilbud i Europa, 
sier Are Gråthen, administrerende direk-
tør for Samskip i Norge. 

– Med selve lastbæreren (containeren) 
i fokus tar vi i bruk de transportmidlene 
som er hensiktsmessige i hvert enkelt til-
felle, sier han. Mens en hastesending kan 
foregå med lastebil, er båt og tog gode al-
ternativer om fremføringshastigheten er 
mindre viktig. Heldigvis haster ikke alt 
alltid.

– Vi søker til enhver tid det beste trans-

portalternativet, basert på kundens be-
hov, sier Gråthen.

– Vårt konsept er å bygge våre tjenes-
ter på egen infrastruktur, som vi tilpasser 
etter behov. Det er vårt fremste konkur-
ransefortrinn, og gir oss frihet til å tilby 
kundene optimale løsninger, sier han. 

Selskapet kan ta på seg transport av 
all slags gods, så lenge det passer i eller 
på standardiserte lastebærere, forteller 
Gråthen.

– Samskip tilbyr mange typer contai-
nere, og vi tilpasser selvsagt alltid last-
bæreren til varetypen. Vår modell er å få 
godset inn i standardiserte enheter som 
kan transporteres sømløst over modalite-
tene, som et fullverdig og miljøvennlig al-
ternativ til ren lastebiltransport, sier han. 

– Vårt fokus er å få mest mulig gods-
transport over fra vei til tog og sjø. Med 

stadig større press på veikapasitet og stør-
re restriksjoner på veitransport i Europa i 
årene fremover, er vi trygge på at model-
len vil stå seg stadig sterkere, både økono-
misk og bærekraftsmessig, sier Gråthen.

Spesialist på kjøl og frys
Helt siden starten på Island har kjøle- og 
frysetransport av sjømat og fisk vært en 
av Samskips kjernevirksomheter, og sel-
skapet kan i dag levere ubrutte kjøle- og 
frysekjeder over hele verden.

– Vi frakter klippfisk til Portugal og 
Brasil, fiskehoder til Nigeria og makrell 
til Europa, Kina og Japan. Våre løsninger 
omfatter kjøle- og frysekjeden, fra lasting 
av palletert fisk fra lager, via nytt lager 
og container til lossing på bestemmelses-
stedet. I kjeden inngår alt fra opphenting 
fra lager, til kjøle- og frysecon- tainere og 
-skip, forteller Gråthen. 

– Vi besørger selvsagt at alle krav til 
kjøling og dokumentasjon blir etterfulgt, 
legger han til. 

Kjøle- og frysetransport skjer med egen 
tonnasje i Europa, samt gjennom sam-
arbeid med rederier som seiler oversjø-
isk, og en vertikal der Samskip leverer 
tjenester utenfor Europa. Med tilgang til 
et bredt spekter av fartøy, kan Samskip 
håndtere alle typer last, og kan også stå 
for lagring og innlasting i container.

– Vi jobber også her i størst mulig grad 
med enhetslaster, det er det vi er best på, 
sier Gråthen. Han og Samskip har ambi-
sjoner om å i større grad ta i bruk con-
tainere også langs kysten av Nord-Norge, 
som et alternativ til tradisjonell palle- og 
stykk- godstransport. I 2017 kjøpte sel-
skapet opp Nor Lines som et ledd i arbei-
det med å utvikle den norske kysttran-
sporten.  

Samskip – en multimodal  
logistikkpartner

Skipets navn er Samskip Endurance. Foto: Ed Van Den Hoek
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Samskip – en multimodal  
logistikkpartner

Med kontorer i Europa, Asia, Amerika  
og Australia er Samskip en ledende 

transportør av containere internasjonalt, 
dog med fokus på det Europeiske kon-
tinent. Miljø og bærekraft står sentralt i 
det tradisjonsrike transportselskapet.

– Vi tror at fremtiden ligger i container-
skip, også i den norske kystfarten lenger 
Nord. Gjennom tett samarbeid med Kyst- 
ruten, fryseskip og vårt nettverk av egne 
kontorer og agenter langs kysten, tilbyr 
vi kombinasjonsløsninger med stykkgods 
som promoterer økt containerbasert frakt 
helt nord til og fra Kirkenes, sier Gråthen.

Mot en utslippsfri fremtid
Gjennom et pågående nybyggingsprogram 
åpner muligheten seg for ytterligere satsing 
på miljøvennlig transport. Samskip opere-
rer allerede to LNG-drevne multipurpose 
skip i drift langs norskekysten, men ambi-
sjonen er å ta skrittet videre til hydrogen og 
batteridrift.

– Når vi bygger skip, er det med mini-
mum et 20–25-års perspektiv. Målet er helt 
utslippsfri fremdrift, og slik vi ser det er en 
kombinasjon av hydrogen og batteri det 

eneste fullverdige alternativet per i dag, sier 
Gråthen. 

Gjennom sitt miljøengasjement har Sam-
skip, sammen med Kongsberg-gruppen, 
Wilhelmsen (Massterly), HYON, Kalmar, 
og konsulentselskapet Flowchange, etablert 
prosjektet Sea Shuttle. Prosjektet har fått 
støtte fra Enova og Innovasjon Norge til å 
utvikle infrastruktur rundt og med utslipps-
frie containerskip med autonom container-
håndtering mellom Norge og utlandet.

– Dette er et utrolig spennende prosjekt 
som er i oppstartsfasen akkurat nå. Målet 
er å presentere en businesscase som gjør 
dette til et konkurransedyktig alternativ til 
både bil og dagens fossile skip, sier Gråthen.

– Det er bare et spørsmål om tid før hav-
ner og farvann vil kreve utslippsfrie anløp. 
De som imøtekommer disse kravene vil 
vinne «kappløpet» – og det akter vi å gjøre, 
avslutter Gråthen. 
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D
e som har hatt lærlingeplass 
og består fagprøven, er svært 
attraktiv arbeidskraft til sjøs. 
De maritime opplærings- 

kontorene, som finnes både i Ålesund, 
Tromsø, Tønsberg og Haugesund, job- 
ber for å skaffe lærlingeplass til alle 
som har gjennomført og bestått VG I og 
VG2 og vil bli matros, motormann eller 
skipselektriker. 

– Elever som velger denne utdannin-
gen har stor mulighet til å få lærlinge-
plass slik situasjonen er i næringen i 
dag. Vi har et variert utvalg av fartøy. 
alt fra ferger og cruisefartøy, til offshore, 
fraktefartøy og slepebåter, sier Torunn 
Lied Giske, som leder opplæringskonto- 
ret i Ålesund.  

Viktigste utdanning for sjøfolk
Nå er Lied Giske i Oslo på møte hos Re-
deriforbundet sammen med tre andre 
kollegaer fra de andre kontorene rundt 
om i landet. Medlemsrederiene i de 4 
regionene eier de maritime opplærings-
kontorene som ble etablert i 1996 i for-
bindelse med reform 94. Siden da har 
de vært linken mellom de videregående 
skolene og lærebedriftene/rederiene. 

Skal en ha lærlingeplass til sjøs må 
en regne med lange perioder borte fra 
familie og venner. Men på den andre 
siden får en lære noe nytt hver dag i en 
næring som er langt fremme teknolo- 
gisk sett, hvilket gjør det desto mer 
spennende og mangfoldig. 

– Vi har skaffet lærlingeplass og ad-
ministrert opplæringen til ca. 10  600 
elever siden vi startet. Fagopplæring 
er den utdanningsveien ca. 80 % av 
de seilende har, sier Oddmund Nystad, 
daglig leder Maritimt Kompetansesen-
ter Sørøst Norge.

For å søke lærlingeplass i matros- el-
ler motormannyrket, må en ha fullført 
og bestått VG2 Maritime fag. 
 
Fra matros til leder for 1600 ansatte
Hans Olav Henriksen er Crew Manager 
i Hurtigruten hvor han har ansvaret for 
1600 sjøansatte. Men det startet med fag-
brev som matros i 1998. I mellom- tiden 
har han klatret i stillingene, fra å være 
matros, til å bli styrmann og kaptein. 
Store deler av verden har han også sett, 
siden han har jobbet på alt fra cruise- 
skip i Karibien til offshorebransjen i In-
dia.

– En maritim utdanning kan gi deg 
svært mange muligheter, og jeg er en 
stor fan av og pådriver for yrkesfagene. 
Det gir ungdommen den ballasten de 
trenger senere i karrieren og de får nær-
mest uante muligheter hvis de starter 
med et yrkesfag. Det handler mye om 
hvor du selv vil, sier Henriksen.

Trenger ikke være til sjøs hele livet
Tilbake til Rederiforbundets lokaler, 
forteller Bjørn Eirik Johnsen, daglig le-
der på kontoret i Tromsø, at det er van-
lig å studere etter fullført fagbrev.  

– Mange tror de går i en blindgate 
om de tar fagutdanning, men det er helt 
feil, det er store muligheter til å bygge 
på utdanningen og ta en Bachelor eller 
Master for de som vil det. 

Inge Jarl Auestad ønsker å avlive en 
myte: Engang sjømann, alltid sjømann. 

– Det verserer en ide om at med en 
slik utdanning så må en jobbe til sjøs 
hele livet. Men i snitt jobber de ti år ute 
på sjøen, og så finnes det mange jobb-
muligheter på land, sier Auestad, som 
leder kontoret i Haugesund. 

Ny og grønn teknologi
Skipsfartsnæringen er i stor endring 
med innovasjon og ny teknologi som 
driver den framover. 

– Spesielt spennende nå, er det å følge 
med på det grønne skiftet i næringen. 
For eksempel utviklingen av batteri- 
drevne fartøy og andre drivstoffkilder 
som gjør skipsfarten renere, sier Lied 
Giske. 

Ungdom som ønsker å gå inn i yrket 
nå, har en unik mulighet til å bli med å 
påvirke framtidas sjøfart. 

For lærlingene er ingen dag lik den andre. De må regne med å være borte fra familie og venner, men de får også like lang tid fri som de er til sjøs. Foto: Bjarne Hovland 

En fagutdanning du  
kommer langt med!

De maritime opplæringskontorene jobber for å sikre lærlingeplass 
til framtidas sjømenn. Om bord er ingen dag lik den andre, og det 

finnes jobbmuligheter både i norsk og internasjonalt farvann.

Maritime fag: 
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Mot en smartere og  
mer bærekraftig skipsfart

ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS
www.thommessen.no
OSLO | BERGEN | STAVANGER | LONDON

En unik innovasjonsevne kjennetegner den norske 
maritime næringen, og nye juridiske problemstillinger 
oppstår i kjølvannet av teknologisk nyvinning som løper 
raskere enn regelverket.

En av nyvinningene som har 
po ten sial til å revo lu sjo nere 
skips far ten, er auto nome seila

ser. Med dette menes sei laser der 
navige ring og manøvre ring av ski pet 
er over latt til sys te mer som automa
tisk fører far tøy et, eller til skips fø
rer som be fin ner seg andre ste der 
enn på far tøy ets bro. Norsk ut vik lede 
Yara Birkeland kan bli ver dens før
ste elek triske og selv kjø rende con
tai ner skip når det sjø set tes i 2020. 
 – Norge er et fore gangs land 
inn en auto nom skips sei las. Det er 
et langt frem skre det og godt sam ar
beid mel lom nærin gen og myn dig he
tene for å få på plass de tek niske og 
regu la to riske løs nin gene. Inter na sjo
nalt vil arbei det ta lengre tid. I før
ste om gang vil vi der for kun se auto
nome  sei la ser med norske skip i norsk 
far vann, sier Pål Lieungh, partner i 
advo kat fir maet Thommessen. 

Hvem har ansvaret?
Et sentralt spørsmål er hvordan auto
nom skips seilas vil passe med det 
eksi s te rende regel ver ket. Én ting er 
om ski pet opp fyl ler de tekniske og 
regu la to riske kra vene som fast set tes 
av myn dig he ter og klas se sel ska per, 
for i det hele tatt å få lov til å seile. Et 
annet spørsmål er hvor dan de tra di sjo

nelle ansvars reg lene for tra fikk til sjøs 
skal an ven des på auto nome skip. 
 Både reglene om ansvar for kolli
sjon mel lom skip og andre reg ler om 
ansvar knyt tet til skade ski pet for år
saker, byg ger på et skyld prin sipp; det 
av gjø rende er ofte om det fore lig ger 
skyld fra ski pets side, even tu elt hvil ket 
av to skip som er mest å bebreide. 
 – Spesielt i kol li sjons sa ker be ror 
skyld  vur de rin gen ofte på om sjø
veis reg lene er brutt eller ikke. For at 
auto nom seilas i tra fik kerte far vann 
skal være trygt, må det forventes at 
også det autonome skipet følger sjø 
veisreglene. Det er med andre ord 
store tekniske og juridiske utfordrin
ger knyttet til å sikre at autonom sei 
las kan gjennomføres trygt også for 
annen skipstrafikk, mener Henrik 
Hagberg, partner i Thommessen. 

Nye miljøkrav
Det er ikke bare innovasjon og tek
nisk ny vin ning som endrer den 
mari time nærin gen. Nye miljø krav 
fører også til endring. FNs mari
time orga ni sa sjon, IMO, har ved tatt 
at det maksi male innholdet av svo
vel i marin bunkers skal settes ned fra 
3,5 % til 0,5 % fra 1. januar 2020. 
 – For å imøte komme miljø kra
vene kan skipseierne bytte til lavsvo

velholdig drivstoff. Dette med fø rer 
imid ler tid 50 % økning i driv stoff utgif
tene. Alter na tivt kan ski pet til pas
ses for drift på driv stoff som ikke 
inne hol der svo vel. Dette kre ver en 
større om byg ging av ski pet, sam ti
dig som til gan gen kan være be gren
set. En rekke redere har i ste det valgt 
å installere et eksos ren se sys tem – 
så kalte “scrubbere”. Dette har en 
en gangskost nad på ca. 3–10 millioner 
dollar, i tillegg til at ski pet må tas ut 
av opera sjon i ca. en måned for in stal
lering. Thommessen har bi stått flere 
redere med å for handle frem avta ler 
for innkjøp og in stal la sjon av scrub
bere, for tel ler Mads Haavardsholm, 
part ner i Thommessen.  
 Det er ingen tvil om at skips
fartsnæ rin gen be ve ger seg i et hur
tig tempo mot å bli både smar tere 
og mer bære kraf tig. Det norske 
mari ti me klus teret, med sterke fag
grup per og høy kom pe tanse innen 
skips teknologi, data tek no logi, klas
sifi se ring, forsikring, finan si ering og 
juri diske tjenes ter mv., har alle for
ut set ninger for å være ledende i den 
tekno lo giske ut vik lin gen innen for 
martim næring i årene som kommer. 
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D
et elektrisk drevne contai-
nerskipet skal settes i drift 
våren 2020, og vil betjene 
strekningene mellom Yaras 
fabrikk på Herøya ved Pors-
grunn og utskipningstermi-

nalene i Brevik og Larvik. Totalt vil skipet 
erstatte 40 000 vogntogturer årlig på strek- 
ningen, og det med en brøkdel av energibru- 
ken. Skipet vil drives av en batteripakke på 
7 MWh, og marsjfarten på 6 knop medfører 
et effektbehov på bare 110 kW ved full last – 
tilsvarende en motor på 140 hester.

– Det blir først en bemannet fase for der-
etter å gå over i autonom drift innen utgan-
gen av 2022. På én tur vil skipet ha kapa-
sitet til å frakte 120 kontainere fra Herøya 
til Larvik med samme energibruk som 1,5 
containere på bil, sier Due. 

– I tillegg kommer nullutslippsteknologi 
og ikke minst frigjøring av veikapasitet. 
Dette er definitivt et miljøprosjekt i sær-
klasse, sier han.

Bygges i Romania og Norge
I skrivende stund er skroget under bygging 
i Romania, og i høst vil det slepes til Vard i 
Brevik, bare et steinkast unna Yaras anlegg 
på Herøya for ferdigstillelse og utrustning. 
Autonomi-teknologien er utviklet og skal 

leveres av Kongsberg Maritime.
– Dette blir virkelig et eksempel på kort-

reist teknologi, sier Due, som er glad for at 
kontraktene endte i Norge. 

– Det er klart det er fantastisk flott, og det 
demonstrerer styrken i det norske maritime 
klusteret. Vi lette etter de beste leverandø-
rene og fant dem i Norge, sier han. Også 
designet er norsk, levert av Marin Teknikk i 

Gursken på Sunnmøre,  thrustere produse-
res av Brunvoll i Molde og kraner og stradd-
le carriere leveres av finske Kalmar, som er 
ledende på lasthåndteringsutstyr. 

Ikke bare skip
Selv om skipet er den delen av prosjektet 
som har fått mest oppmerksomhet, er Yara 

Birkeland i virkeligheten et utslippsfritt 
ende-til-ende logistikksystem, poengterer 
Due. Lasting av containere, transport til kai 
på Herøya og lasting om bord i fartøyet vil 
skje autonomt.

– Etter at containerne er fylt inne i fabrik-
ken, vil de transporteres av autonome por-
talkraner til kaia, der en automatisk kran 
vil sørge for lasting av skipet. Seilingene vil 

foregå året rundt, og skipet vil være full-
stendig autonomt, inkludert fortøyning, 
sier Due. 

– Det gjør at prosjektet er omfattet av 
tre forskjellige regulatoriske domener: 
EUs maskindirektiv når det gjelder krana, 
Vegtrafikkloven når gjelder transport med 
straddle carrier, og til sist sjøloven for ski-

pet, legger han til.

Gir honnør til Sjøfatsdirektoratet
I skrivende stund er regelverket for auto-
nom skipsdrift ikke på plass, og Yara Birke-
land vil måtte operere med dispensasjoner. 
Due kan ikke få fullrost samarbeidet med 
Sjøfartsdirektoratet og Kystverket i arbeidet 
med å tilrettelegge for prosjektet. 

– Vi innså tidlig at vi ville være avhen-
gige av et tett samarbeid med myndighete-
ne, og tok kontakt med både Sjøfartsdirek-
toratet og Kystverket på et tidlig tidspunkt 
i prosessen. Det har resultert i et tett og 
godt samarbeid, og vi jobber med mitige-
rende tiltak for å møte myndighetskrave-
ne, sier Due. 

– Og det er stor internasjonal interesse 
for denne samarbeidsformen, legger han 
til. 

Japan, Canada, EU og USA er blant lan- 
dene som er svært interesserte i å vite mer 
om dette. Vi er kommet langt når det gjel-
der samarbeid mellom private aktører og 
det offentlige, og mange land ser til Norge, 
slår han fast.

Er blitt AS
Den internasjonale interessen stopper ikke 
ved de gode samarbeidsprosessene. Tekno-

– Vi er godt i gang med bygging av skroget, og ferdigstillelsen ved 
Vard i Brevik vil starte i høst, sier Peter Due, EVP Strategic Partnerships 
i Yara Birkeland, og en av arkitektene bak Yara Birkeland-konseptet.

      Verdens første  
autonome skip er  
under bygging
YARA BIRKEALAND vil bli verdens første autonome skip.

 Visjonen er å implemen-
tere den innovative tekno-
logien i Yara Birkeland.

»
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D
et er Sjøfartsdirektoratet 
som skal sertifisere Yara Bir-
keland, men så langt finnes 
det ikke noe regelverk for 
selvstyrende skip – verken 
i Norge eller internasjonalt. 

Det betyr at Sjøfartsdirektoratet må vurdere 
sikkerheten i prosjektet og utstede sertifikat 
etter en vurdering av «likeverdige løsnin-
ger». 

– De internasjonale konvensjonene på 
dette området gir anledning til at vi foretar 
en vurdering av sikkerheten, og at den mø-
ter likeverdige systems løsninger. Men vi 
møter derimot større utfordringer når det 
er snakk om ubemannede funksjoner, sier 
Medhaug. Nasjonalt er det derimot flere 
muligheter i tilfeller der ny teknologi utfor-
drer eksisterende regelverk. 

– Det er da avgjørende at eier kan levere 
dokumentasjon på at sikkerheten er ivare-
tatt. Bevisbyrden ligger på eier og tekno-
logileverandører. Det er et helt avgjørende 
hensyn, sier Medhaug. Han er optimistisk 
med tanke på selvgående skip. 

– Vi tror faktisk at selvdrevne skip vil 
være enda sikrere enn dagens skipsfart. 
Det er både spennende og interessant å 
være med på denne prosessen, som er helt 
banebrytende internasjonalt, sier Med-
haug. Når vi snakker med ham, venter han 
på flyet hjem fra Kypros, der han har holdt 
foredrag om Sjøfartsdirektoratets håndte-
ring av prosjekter som omfatter ny tekno-
logi.

– Det er stor interesse internasjonalt for 
vår tilnærming til denne typen prosjekter, 
sier prosjektlederen, som har sittet tett på 
prosessen helt fra starten. 

– Det har nok vært en nødvendighet for 
at vi dag nærmer oss en sertifisering av 
prosjektet, sier Medhaug.

Når Yara Birkeland settes i drift, vil det 
i en fase være bemannet. Hensikten er å gi 
fartøyets kunstige intelligens «opplæring», 
samtidig som det vil gi ytterligere doku-
mentasjon på at sikkerheten er ivaretatt. 

– Vi må se systemet i drift i praksis, og 
det må være folk om bord i store deler av 
testperioden. Men vi har stor tro på at sys-
temet vil fungere, sier Medhaug.

Målet for Sjøfartsdirektoratet er å kom-
me frem til et nasjonalt regelverk for auto-
nom skipsfart. Internasjonalt er det et mye 
lengre lerret å bleke, sier Medhaug.

– Et internasjonalt regelverk ligger nok 
et stykke frem i tid, det er mange og kom-
pliserte prosesser som leder frem til det. 
Vi jobber aktivt innenfor IMO som en del 
av denne prosessen, men ser at det likevel 
kommer til å ta tid, sier Medhaug. 

 

Nødvendig å  
tenke nytt

– Yara Birkeland vil være verdens første autonome 
skip. Det er et spennende og svært ukonvensjonelt 
prosjekt som har gjort det nødvendig å tenke i nye 
baner, forteller senioringeniør prosjektleder Svein 
David Medhaug i Sjøfartsdirektoratet. 

logien vekker oppsikt, og Yara har etablert 
selskapet Yara Birkeland AS for å kom-
mersialisere og selge løsninger basert på 
konseptet.  

– Visjonen er å implementere den inno-
vative teknologien i Yara Birkeland for å 
bidra til nullutslippssamfunnet,  sier Due. 
Gründerne i selskapet er Bjørn Tore Orvik, 
mannens om fikk ideen til Yara Birkeland, 
og Peter Due. Han er glad for at Enova har 
støttet prosjektet med 133 millioner kroner. 

– Det er krevende å være first mover, 
men dette er en viktig del av en utslipps-
fri fremtid. Prosjektet er støttet av ENOVA 
med 133 millioner kroner og er en viktig 
bidragsyter til å få realisert prosjektet. In-
teressen internasjonalt er veldig sterk, og 
per i dag opplever jeg at dette prosjektet 
fronter Norge som teknologinasjon inter-
nasjonalt, sier Due, som selv har et anselig 
antall reisedøgn årlig i arbeidet med å spre 
det glade budskapet. 

Økonomi og bærekraft går hånd i hånd, 
og private aktører begynner å legge større 
og større vekt på dette når de foretar in- 
vesteringer. I mange sammenhenger stiller 
de langt høyere krav enn myndighetene. 
Dette er en global trend i næringslivet, for-
teller Peter Due i Yara Birkeland.

 Vi må se 
systemet i 
drift i praksis, 
og det må 
være folk  
ombord i  
store deler av  
testperioden.
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Vår kjemikalietankere seiler over hele verden. 24 timer 

i døgnet, året rundt, frakter vi byggeklossene til utallige 

hverdagsprodukter: klær, bildeler, PC-er, sykler, medisin, 

vaksiner, maling og isolasjon, for å nevne noen.

Med verdenshavene som arbeidsplass har vi et ekstra 

ansvar. I løpet av de siste ti år har vi økt vår energieffektivitet 

med 30%. Det er mye takket være tett samarbeid med 

nyskapende aktører i norsk maritim klynge. Vi reduserer 

våre fotavtrykk, steg for steg.

Odfjell.com

ACTING TODAY FOR 
A BETTER TOMORROW

PROTECTING
OCEAN INDUSTRIES
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Fibertaukran bryter konvensjonelle 
grenser
Lasthåndtering på stor havdybde med-
fører kapasitetsutfordringer for tradi-
sjonelle offshorekraner med stålwire. I 
tillegg til lastens vekt må disse kranene 
tåle vekten av mengden stålwire som 
slippes ut, og dette resulterer i en ve-
sentlig begrensning av løftekapasiteten 
ved operasjoner på dypt vann. For å løse 
denne utfordringen har MacGregor ut-
viklet og bygget markedets aller første 
offshorekran med fibertau, FibreTrac.

Fibertau er mer eller mindre vektløst 
i vann, og FibreTrac er derfor i stand til 
å utnytte løftekapasiteten fullt ut; lasten 
kan håndteres på praktisk talt alle hav-
dybder, og med en mindre kran trengs 
det et mindre skip for å dekke flere løfte-
behov ute i havet. Ettersom kostnadene 
øker med skipets størrelse, betyr dette ri-
meligere operasjoner og flere kontrakts-
muligheter for redere og operatører.

Fibertau har flere andre fordeler: 
Det har betydelig lavere vekt, er lettere 
å lagre og vesentlig mindre kostbart å 
transportere, sammenlignet med stål-
wire. Om tauet blir slitt, kan det spleises 
i seksjoner, og det kan enkelt forlenges 
til mange tusen meter. Ved hjelp av et 
avansert overvåkings- og styringssys-
tem kan tauets tilstand overvåkes kon-
tinuerlig. I tillegg til dette har man en 
miljømessig gevinst i at tauet ikke tren-
ger å smøres.

Forutsigbare servicefunksjoner øker 
omsetningen
MacGregor har utviklet et servicesys-
tem kalt OnWatch Scout, der man ved 
hjelp av innebygd intelligens og predik-
tivt vedlikehold kan redusere nedetid, 
minimere vedlikeholdskostnader og 
dermed øke omsetning og lønnsomhet.

OnWatch Scout sørger for at utstyret 
er mer eller mindre kontinuerlig opera-
tivt. Det sporer variabler i komponen-
tenes yteevne og kan forutsi og varsle 
potensiell svikt, som igjen gir tilstrekke-
lig tid til igangsetting av forebyggende 
tiltak.

Systemet utvikles i første omgang for 
MacGregors offshore- og marinekraner, 
men vil etter hvert kunne bli implemen-
tert i de fleste av MacGregors produkter.

Flere pilotprosjekter er igangsatt hos 
en rekke kunder for å teste tilbudets 
funksjonalitet. Lanseringen av en ope-
rativ prototype av OnWatch Scout plan-
legges i løpet av 2019.

Fordelaktig utvikling for fiskeri- og 
forskningsfartøyer
Takket være fjorårets tilskudd av Rapp 
Marines kompetanse, kombinert med 
den veletablerte industriposisjonen til 
Triplex, kan MacGregor tilby kundene 
betydelige kommersielle fordeler gjen-
nom et spesialisert og stadig økende ut-
valg løsninger for fiskeri- og forsknings-
fartøyer.

Ved hjelp av utvikling av ny teknologi og digitale egenskaper, 
fokuserer MacGregor på å bidra til at redere og operatører kan 
øke inntjeningspotensialet, fleksibiliteten og effektiviteten til sine 

fartøyer.  Noen av de viktigste fremskrittene er:

MacGregor i spissen for 
innovative fremskritt

Fisk er en verdifull råvare, og med da-
gens fokus på bærekraftig fiskeri og 
kvalitet er det et sterkt behov for nytt 
utstyr og integrerte systemer i mar-
kedet. To av de siste nyvinningene er 
elektriske fiskepumper og nothalere. De 
elektriske utgavene av disse produktene 
har et lavere energiforbruk og gir mil-
jømessige fordeler ved å eliminere be-

hovet for hydraulikkolje. De sikrer også 
bedre fiskekvalitet og bidrar til generell 
bærekraft i fiskerinæringen.

Ved å kombinere Rapp og Triplex 
sine egenskaper vil MacGregor fortset-
te å være supportere av og muliggjøre  
videreutvikling  av forskningsfartøyer 
og toppmoderne fiskeflåter.

Fordelaktig utvikling for fiskeri- og forskningsfartøyer.

Fibertaukran bryter 
konvensjonelle grenser.
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P
er i dag er det over 50 norske 
nybygg i utlandet med en le-
veringshorisont frem til 2021. 
Særlig ferger, fiskebåter og 
brønnbåter blir i økende grad 
produsert helt eller delvis ved 

verft i Tyrkia, Polen, Spania, Romania, 
Bangladesh og Singapore, sier Drabløs, som 
altså har ansvaret for de norske inspeksjo-
nene. 

– Vi foretar inspeksjoner underveis gjen-
nom hele byggeprosessen, i nært samarbeid 
med fagavdelingene i Sjøfartsdirektoratet, 
klasseselskapene og Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap. 

– Akkurat nå er for eksempel fire skip 
under bygging for Havila, som fra 2021 skal 
operere fire skip på kystruten mellom Ber-
gen og Kirkenes. To skal bygges i Tyrkia, og 
to i Spania og ferdigstilles der. 

I Tyrkia er aktiviteten så stor at direktoratet 
har besluttet å ha to inspektører til stede på 
permanent basis. I Istanbul-området er det 
over nitti skipsverft, så dette er en kjempe-

industri som sysselsetter tusenvis av perso-
ner, sier Drabløs. 

– Vår erfaring er at kvaliteten på arbeidet 
er god, og vi ser også at vår tilstedeværelse 
blir satt pris på. Norge oppfattes som en se-
riøs og kompetent flaggstat som tar oppga-
vene på alvor, slår han fast. 

Men er ikke aktiviteten utenlands dårlig 
nytt for norske skipsverft? Det vil han ikke 
mene noe om, men i mange tilfeller er det 
nok et kapasitetsspørsmål. Dessuten pro-
duseres mange av prosjektene som halv-
fabrikata. For eksempel kan skroget byg-
ges i Tyrkia, mens fartøyet blir ferdigstilt i 
Norge. Norske verft ligger i verdenstoppen i 
kvalitet, og det er i mange tilfeller verftene 
selv som plasserer oppdragene ute i verden, 
forteller Drabløs. 

– Norske verft og norsk ingeniørkunst er 
i verdensklasse. Industrien har klart å ri av 
nedgangen i offshore på en imponerende 
måte.

Han understreker at Sjøfartsdirektoratet 

forholder seg helt nøytralt, uansett produk-
sjonssted. 

– Vi har en jobb å gjøre, og den blir selv-
sagt ikke påvirket av hvor produksjonen 
foregår. 

 Det viktige for oss er å yte den samme 
servicen overfor alle byggeprosjekter som 
skal ha norsk godkjenning. Det er avgjøren-
de for utbygger, rederi og for alle som skal 
ferdes om bord i disse fartøyene. Vi som 
driver inspeksjon har et tett samarbeid med 
direktoratets fagavdelinger, og sammen har 
vi som mål å tilby et godt og tett samar-
beid til fordel for alle parter, sier han.

Den store byggeaktiviteten i utlandet krever tilstedeværelse av norske 
Sjøfartsmyndigheter. Regionsjef Kjell-Åge Drabløs i Sjøfartsdirektoratet 
har ansvaret for inspeksjoner i utlandet. I Tyrkia har direktoratet hatt 
inspektører fast til stede de siste tre årene. 

Inspiserer nybygg  
i utlandet

 Norske verft og  
norsk ingeniørkunst  
er i verdensklasse.

FISKEFARTØYENE «Quo Vadis» (t.v.) og «Rolf Asbjørn» bygget ved Tersan skipsverft i Yalova, Tyrkia.  Foto: Hans-Petter Sandseth

KJELL-ÅGE DRABLØS 
Seksjonssjef, Ålesund



25

Hele bilaget er en annonse utgitt av Sjøfartsdirektoratet

I 
dag bygger vi alle fartøyer i karbon-
fiberkompositt, og erfaringene er 
gode, sier administrerende direktør 
Tore Øivin Aa. 

– Vi har spesialisert oss på hurtiggå-
ende passasjerbåter og katamaraner, og 
karbon er et materiale som egner seg 
perfekt til denne typen fartøyer, sier 
han.

Lav strukturvekt
Verftet er i dag et av få som bygger hur- 
tiggående passasjerfartøyer i karbonfi- 
ber. Med høy styrke per vektenhet kre-
ves det mindre materialer, og resultatet 
er svært lette konstruksjoner. Det gjør 
at motorer og fremdriftssystemer også 
kan gjøres lettere. Dessuten krever kar-
bon mindre vedlikehold enn andre ma-
terialer. Fartøyer i karbonfiber har høy 
annenhåndsverdi noe som gir god leve-
tidsøkonomi og reduserte utslipp.

– Kombinasjonen av lette skrog og 
lette motorer gjør at fartøyene forbruker 

mindre drivstoff. Det gir både mindre 
utslipp og sparer kostnader i driften, sier 
Aa. 

– Dette er også en stor fordel ved elek-
trifisering, siden den lette konstruksjo-
nen gir lenger rekkevidde eller man kan 
spare kostnader ved å bruke mindre bat-
teripakker, sier Aa.

Satsingen på karbonfiber er en del av 
Brødrene Aas mål om å ligge i forkant av 
det grønne skiftet. Helelektrisk drift og 
reduserte utslipp er viktige hensyn. 

– Vi ønsker å bidra til at våre kunder 
reduserer eller fjerner utslipp fra sine 
operasjoner, sier Aa. 

– Vi bygde Future of the Fjords som en 
helelektrisk sightseeingbåt. Det er fint å 
vite at turister kan besøke Sog- nefjorden 
med et nullutslippsfartøy fra Brødrene 
Aa, legger han til. 

Satser internasjonalt
De siste tre årene har verftet vært de-
leid av kinesiske interesser, noe som 

har medført en betydelig utvidelse av 
markedsgrunnlaget. Med stor aktivitet 
i både Norge og Kina ønsker Brødrene 
Aa å nå ut til resten av verden med den 
banebrytende teknologien.

– Det grønne skiftet er noe som skjer 
internasjonalt, og vi har noe å bidra med 
i den sammenheng, sier Aa. 

– Med nye eiere er vi posisjonert til å 
satse enda tyngre internasjonalt. Marke-
det er der, sier han.

Med 200 fast ansatte i Hyen og oppbe-
manning når det er nødvendig, har verf-
tet stor kapasitet. De siste tolv månedene 
har seks fartøyer hatt stabelavløping ved 
verftet i Sogn og Fjordane – alle designet 
og produsert av Gloppen-verftet.

– Vi tegner og konstruerer alle fartøy-
er selv, i nært samarbeid med kunden. 
På grunnlag av tekniske spesifikasjoner 
og behov blir båten designet og bygd. 
Kunden får levert nøkkelferdig båt fra 
oss, avslutter Aa. 

Siden starten på 2000-tallet har Brødrene AA i Gloppen satset på båtbygging 
i karbonfiber. Det tradisjonsrike verftet tar miljøansvar på alvor og bygger 

lette og sterke konstruksjoner som reduserer utslipp av både CO2 og NOX.

Internasjonalt ledende  
på karbonfiber
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Myndighetene krever mindre utslipp, og rederiene er fornøyde.  
– Det viktige er at nye regler blir gjennomført og håndhevet effektivt,  
sier miljøsjef Gunnar Malm Gamlem i Norges Rederiforbund. 

D
e nye svovelkravene fra 2020 
er i rute. Mer usikkert er det 
hvordan det endelige regel-
verket som skal sikre mindre 
utslipp av drivhusgasser, blir 
seende ut. Og de internasjo-

nale reglene om miljøvennlig opphugging 
har ikke fått nok tilslutning. Seniorrådgiver 
Vidar A.T. Thorsen i Sjøfartsdirektoratet 
trekker frem svovel, drivhusgasser og opp-

hugging som de viktigste nyhetene på regel-
fronten.

Vil halvere utslipp
Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, 
IMO, har satt seg som mål å halvere CO2-ut-
slippene fra 2008 til 2050. Per transport skal 
utslippene reduseres med minst 40 prosent 
før 2030 og opp mot 70 prosent innen 2050.

– Det betyr at vi må over på en teknologi 

som gjør at vi ikke slipper ut drivhusgasser. 
Biodrivstoff kan bli et alternativ, men det er 
fremdeles noe usikkerhet rundt tilgjengelig-
heten og kvaliteten til denne typen drivstoff, 
forklarer Thorsen.

Hvem tar kuttene?
Gunnar Malm Gamlem, som er fagsjef miljø 
i Rederiforbundet, er spent på hva som kom-
mer til å skje i IMO:

      Klare for  
strengere miljøkrav

REDERIFORBUNDET  
mener at det ikke er nok 
å hugge opp skipene på 
Hong Kong-godkjente 
verksteder: Rederiet må 
ha inspektør til stede og 
vurdere verkstedet kritisk. 

»

»
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– Organisasjonen vedtok målet i fjor, og 
så skal tiden frem til 2023 brukes til å gå 
fra en foreløpig strategi til en revidert stra-
tegi. I 2023 skal det være krystallklart og 
operasjonalisert – det gjør at hvert skip og 
hvert rederi vet hva de må forholde seg til, 
sier han.

Gamlem konstaterer at det er lett å være 
enige om tydelige mål. Vanskeligere er det 
å finne ut hvordan man skal komme dit:

– Hvilke skip som skal ta de største ut-
slipp- skuttene og om det skal være vel-
dig spe- sifikke og tydelige mål, eller mer 
runde og overordnede mål som åpner for 
forskjellige virkemidler. 

Vil ha frihet
– Norges Rederiforbund mener at det er 
viktig å sette tydelige mål, men å gi næ- 
ringen en betydelig grad av frihet i hvordan 
målene skal innfris, sier han. 

– Det finnes mellom 50 000 og 90 000 
store skip, avhengig av hvor vi setter gren-
sen for hva som er «stort». De har forskjellig 
størrelse, forskjellige egenskaper, forskjel-
lige ruter og forskjellig last, understreker 
Gamlem.

– For en ferge mellom Lofoten og Bodø 
er det en helt annen type virkemidler som 
er effektive og mulige enn for et stort skip 
som går med jernmalm mellom Australia 
og Kina eller for et roroskip i fast rute jor-
den rundt. La rederiene i samarbeid med 
designere og verft finne ut hva som egner 
seg best for hvert enkelt skip og hver enkelt 
rute. Jeg stoler på den innovasjonskraften 
og nyskapingen som norsk maritim næring 
alltid har vist at den har, sier han.

Lavutslippsdrivstoff
Gunnar Malm Gamlem håper på forskning 
og utvikling av lavutslippsdrivstoff, for ek- 
sempel med biogass av metan fra landbru- 
ket, eller hydrogen og ammoniakk med ren 
strøm som utgangspunkt. 

– Dessuten må en flåteforbedring til. Vi 
har ikke tid til å vente på at en hel verdens-
flåte skal byttes ut med bærekraftige alter-
nativ. Det tar for lang tid, så vi er glade for 
at norske rederier investerer i forbedringer 
på den eksisterende flåten i dag, sier han.

Snart svovelkutt
Langt klarere er det hva som kommer til 
å skje med svovelen i drivstoffet, og at det 
skjer fra nyttår.  

– Allerede nå er det jo områder som går 
på lavere svovelinnhold enn det som inn-
føres når det skal reduseres fra 3,5 til 0,5 
prosent verden over, minner Vidar A.T. 
Thorsen i Sjøfartsdirektoratet om.

Siden det er innført krav om 0,1 prosent 

svovel i områdene med ekstra utslippskon-
troll – Emission Control Areas, eller ECAs 
– vet vi at det er mulig å gjennomføre det. 
Men her skal det skje over hele kloden. Da 
er det utfordringer og bekymringer, men 
det er det alltid når en setter nye krav, kon-
staterer Thorsen.

Glad for fasthet
Rederiforbundet gleder seg over både kra-
vet om 0,5 prosent svovel og over at det 
ikke er noen tvil om gjennomføringen:

– Det som er viktig, er at det har vært 
en fast og fin fremdrift. Alle forsøk på om-
kamp om regelverket er blitt raskt håndtert 
i IMO. Vi ser frem til at den også håndheves 
effektivt slik at det ikke blir noen smutt-
hull, sier Gunnar Malm Gamlem.

– Det viktige er at kravene må være in-
ternasjonale og gjelde uten unntak. Det 
må være fasthet i gjennomføringen, slik at 
de rederiene som begynte å forberede seg 
tidlig på nye regler, ikke får noen overras-
kelser i form av utsettelser eller endringer i 
regler, sier han.

En sjuendedel
Forutsigbarhet gir interesse for å begynne 
å innstille seg tidlig på å følge nye regler.

– Vi vet at mange rederier – ikke norske 
– har håpet at dette skulle «blåse over». Det 
er ikke noen god innstilling. Det som kun-
ne skjedd da, var at de som har inves- tert 
tungt og forberedt seg, ville stått med mas-
se kostnader, uten at det ble noe likevel. 

Det maksimale svovelinnholdet reduse-
res til en sjuendedel av det som er tillatt i 
dag – fra 3,5 til 0,5 prosent. I praksis har 
drivstoffet som er blitt brukt, inneholdt 
rundt 2,5 prosent.

– Det er en betydelig reduksjon. Dette er 
en kjempeforbedring i svovelutslippene fra 
skipsfarten som vi er glade for, sier Gamlem.

Lovløs hugging
Rederiforbundets miljøsjef håper på like 
gode regler for skipenes siste reis og triste 
endelikt, men slike regler er lenger unna. 
Norske rederier hugger skip på bærekraftig 
vis, EU har begynt å leve etter nye regler, 
men storparten av tonnasjen i verden er 
fremdeles ikke regulert av hverken Hong-
kong-konvensjonen eller EUs regelverk.

– EUs nye regulativ krever at EU- og 
EØS-flagget tonnasje skal hugges på for-
håndsgodkjente verksteder. Men så, på 
global basis, har Hong Kong-konvensjonen 
ligget der i ti år uten å tre i kraft. 

Ønsker Hong Kong 
– Norges Rederiforbund ønsker primært at 
Hong Kong-konvensjonen skal tre i kraft  

      Klare for  
strengere miljøkrav

slik at vi får et globalt regelverk for opp-
hugging av skip. Selv om EU tar tak, er det 
80 prosent av verdenstonnasjen som ikke 
har EU- eller EØS-flagg. 90 prosent av ton-
nasjen hugges i Sør-Asia. Hvis vi virkelig 
skal gjøre forskjell, er det den vi må ta tak 
i, mener Gunnar Malm Gamlem.

– – Vi støtter opp om Hong Kong-kon-
ven- sjonens krav. Alle Rederiforbundets 
med- lemmer som hugget opp skip i fjor, 
gjorde det på Hong Kong-godkjente verk-
steder med tilsyn fra rederiet. Jeg håper det 
blir den globale referansen for opphugging 
av skip, sier han.

Gamlem er glad for at flere enn rederiene 
engasjerer seg: Bankene, forsikringsselska-
pene, Oljefondets etikkråd, KLP som inves-
tor, Raftostiftelsen, ramser han opp.

– Vi mener at det å velge et Hong Kong- 
godkjent verksted, ikke nødvendigvis er 
nok i seg selv. Mange av våre medlemmer 
har i tillegg en inspektør til stede og gjør 
en kritisk vurdering av verkstedets evner, 
kapasiteter og utstyr. Dette mener vi er et 
viktig bidrag til å sikre forsvarlig resirku-
lering av skip, sier Gunnar Malm Gamlem.

 Dette er en kjempefor- 
bedring i svovelutslippene fra 
skipsfarten som vi er glade for.

GUNNAR MALM GAMLEM i Rederiforbundet ønsker strengere krav velkommen.

UTSLIPPENE 
skal kuttes kraftig, men slett ikke alle 

reglene er på plass ennå.
 Foto: Shutterstock

WALLENIUS WILHELMSEN  
er blant rederiene som har investert i 

skrubbere for å få ned svovelutslippene. 
Foto: Norges Rederiforbund
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MARITIM
Campus Nord

HANDELSHØGSKOLEN, 
NORD UNIVERSITET:
Polarkode- og beredskapsledelseskurs
Beredskapsøvelser NORDLAB 
– se www.nord.no/nordlab  
Master i beredskap og kriseledelse 
 
NORDLAND FAGSKOLE, 
BODØ MARITIME:
Maritim fagskole, med 
fordypingsområdene Dekksoffiser og  
Maskinoffiser

BODIN KURS OG 
SIKKERHETSSENTER: 
En rekke maritime kurs og sikkerhet-
skurs

BODIN VGS:
Vg2 maritime fag 

NORDKAPP MARITIME 
FAGSKOLE:
Toårig fagskole – Dekksoffiser på 
ledelsesnivå. Tilbyr maritime kurs  
og sikkerhetskurs  

YNF-logo, hvittfylt, transparent og marineblå m. skygge

YNF-logo, hvit, transparent m. skygge

NORDLAND FAGSKOLE, 
LOFOTEN MARITIME:
Maritim fagskole, med 
fordypningsområde Dekksoffiser 

VEST-LOFOTEN VGS:
VG2 maritime fag, Naturbruk Vg1 og  
Naturbruk (Fiske og fangst) Vg2 

LOFOTEN MARITIME 
SIKKERHETSSENTER:
En rekke maritime kurs og 
sikkerhetskurs.

YTRE NAMDAL FAGSKOLE:
Maritim fagskole, med 
fordypingsområdene Dekksoffiser og  
Maskinoffiser 

RØRVIK SIKKERHETSSENTER AS:
Kurs for maritim næring

MARITIME STUDIETILBUD
ved Maritim Campus Nord
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I
følge en rapport fra PWC er behovet 
for digitalisering stort i en offshore-
næring som ble hardt rammet av 
fallet i oljeprisen i 2014. Selv om en 

stor del av flåten er tilbake i operasjonell 
drift, vil digitalisering være nødvendig 
for å skape optimal effektivitet i en flåte 
med redusert bemanning og kompetan-
seflukt fra næringen.

Med Fleet Data kan eiere og skipsmana-
gere enkelt få tilgang til sanntids nøk-
keldata fra sensorer om bord, både på 
enkeltfartøy og på flåtenivå. Fleet Data, 
som er utviklet i samarbeid mellom In-
marsat og Danelec Marine, samler data 
for preprosessering før de lastes opp til 
en skybasert database utstyrt med et 
dashboard og et Application Process 
Interface. Systemet er kompatibelt med 
både Fleet Xpress og FleetBroadband, og 
gir store muligheter for driftsoptimalise-
ring fra land.

Stadig strengere regelverk, som blant 
annet svovelbegrensninger fra 2020 og 
et over- ordnet mål om å halvere CO2-

utslipp fra skipsfarten innen 2050, er 
med på å drive frem behovet for effekti-
visering og digital driftsovervåking. For-
bruksmonitorering, ruteoptimalisering 
og fjerndiagnostikk er blant områdene 
der Fleet Data kan gi effektiviseringsge-
vinst, og samtidig være et viktig verktøy 
for å sikre overholdelse av internasjo-
nale regler. En nylig studie foretatt av 
Inmarsat blant 125 skipseiere viser at 65 
prosent av respondentene allerede be-
nytter IoT-baserte løsninger for å overvå-
ke drivstofforbruk. Innen 2023 forventer 
man at tallet vil nå 100 prosent.

Det største hinderet for effektiv bruk av 
IoT-baserte tjenester i dag, er forsinkel-
sen mellom datainnsamling og tilgjen-
gelig- het, sier Inmarsats responder. Med 
Fleet Data er dette hinderet overvunnet, 
og data kan aksesseres kontinuerlig. Slik 
kan Fleet Data, som er delvis utviklet 
ved Inmarsats kontor i Ålesund, få stor 
betydning for sikkerhet, bærekraft og ef-
fektivitet, for eksempel ved å forhindre 
likvifaksjon av lasten i tørrbulkskip og 
redusere drivstofforbruk.

Inmarsats Fleet Data: 
Driftsovervåking i sanntid 

Med Fleet Data lanserer Inmarsat den første sensor-uavhengige plattformen 
for sikker IoT-tilgang via dedikert båndbredde. Med Fleet Data kan brukere  

enkelt koble seg opp og lese av sensordata, få tilgang via sikkert online  
dashboard, laste ned data og utvikle egne rapporter og analyser.

Inmarsat tror at Fleet Data vil bidra til 
økt bruk av digital overvåking av skip og 
flåter. Det maritime softwareselskapet 
NAPA er første aktør ute med å levere 
applikasjoner basert på Fleet Data-platt-
formen, men selskapet forventer flere 
tilbydere i løpet av kort tid. 

«Partnerskapet med NAPA og deres ap-
plikasjon vil bidra til å overvinne de 
viktigste utfordringene knyttet til inn-

samling av fartøydata om bord og sende 
dem i land for å optimalisere drivstof-
forbruk», sier Stefano Poli, VP, Business 
Development i Inmarsat Maritime. «Den 
vil gjøre det mulig for eiere og operatø-
rer å aksessere, kontrollere og analysere 
sine egne data via NAPAs applikasjon 
overført via Fleet Data, en sikker platt-
form som er fullt ut skalerbar til å om-
fatte hele flåten, på både Fleet Xpress og 
FleetBroadband.» 

Stefano Poli 
VP, Business Development  
Inmarsat Maritime
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S
jøfartsdirektoratet er nå helt i 
innspurten av lanseringen av 
tjenesten Min side fartøy – en 
elektronisk samhandlings-
plattform der rederier vil få 
innsyn i informasjon som er 

registrert på fartøy – inkludert reaksjoner 
etter inspeksjoner.

– Tidligere måtte disse opplysningene 
sendes per post eller epost, sier seniorråd-
giver Torbein Kvil Gamst i Sjøfartsdirekto-
ratet. 

– Nå vil tjenesten være tilgjengelig 24 ti-
mer i døgnet, 7 dager i uka, noe som legger 
til rette for både enklere tilgang og mer ef-
fektiv saksbehandling, både hos rederi og 
her i direktoratet, legger han til.

Alt på ett sted 
I tillegg til sertifikater og reaksjoner på det 
enkelte fartøy, vil også ulykker og hendel- 
ser som er registrert av Sjøfartsdirektoratet 
vises i tjenesten, som også inneholder en 
bygg-modul.  

– Dialogen mellom næringen og Sjøfarts- 
direktoratet i forbindelse med nybygg og 
ombygninger vil foregå på Min side fartøy, 
og dette vil legge til rette for en effektiv 
og enkel kommunikasjon i alle ledd, sier 
Gamst. 

– Dessuten kan brukerne abonnere på 
varsler om utløpsdato for sertifikater, fris-
ter for å besvare reaksjoner og for å sende 
inn dokumentasjon i forbindelse med bygg, 

sier Gamst. 
– Løsningen ble satt i prøvedrift på ny- 

året, og hvis all testing er vellykket vil den 
være i ordinær drift fra midten av mai. Re-
aksjonene fra testbrukerne er så langt me-
get positive, forteller han.

Vi arbeider også med en visning av sta-
tus på søknader tilknyttet tilskuddsordnin-
gen til sjøfolk i den samme portalen, noe 
næringen har etterspurt. 

– Vi arbeider hele tiden for å forbedre 
vår service overfor både publikum og næ-
ringen, og dette er noe vi prioriterer høyt, 
sier Gamst.

Automatisk utstedelse
Et annet felt der det pågår aktivt utvi-
klingsarbeid er utstedelse av personlige 
sertifikater for sjøfolk. Senioringeniør Lise 
Goa Fagerheim forteller om den planlagte 
løsningen.

– Vi har igangsatt et prosjekt som tar sik-
te på å fornye saksbehandlingsprosessen 
for personlig sertifikat slik at det vil bli mu-
lig med automatisk utstedelse. Realisering 
av prosjektet vil gi en stor samfunnsøko-
nomisk gevinst hvor blant annet sjøfolk og 
rederi vil tjene på at sertifikat blir raskere 
utstedt, slik at sjøfolk er tidligere tilgjenge-
lige for å seile, sier Fagerheim. 

– Allerede i dag kan sjøfolk logge seg 
inn på Min side for å få oversikt over sine 
sertifikater og bli varslet om utløpsdato, 
men i fremtiden vil Min side inneholde 

flere funksjoner, som innsending av søk-
nad, sier hun.

– Målet er at alle kvalifikasjonskrav som 
vitnemål, kursbevis, sertifikater, helseer-
klæring og fartstid skal overføres automa-
tisk til vårt system. Ved å få inn data di-
rekte fra kilden vil vi ha tillit til dataene 
sier hun. 

– På den måten vil selve saksbehandlin-
gen kunne foregå automatisk i de sakene 
der det ikke oppstår behov for manuell 
saksbehandling. Det blir enklere for kun-

den, og vi kan konsentrere ressursene om 
de sakene som krever ekstra behandling, 
sier Fagerheim. 

– Når systemet er i drift, vil sertifikater 
kunne utstedes automatisk på grunnlag av 
data som allerede er registrert, legger hun til.

Store datamengder
I dag behandler Sjøfartsdirektoratet ca. 
11  000 søknader om sertifikater og 6000 

Med Min side fartøy og heldigital løsning for utstedelse av personlige 
sertifikater gjør Sjøfartsdirektoratet det stadig enklere for sjøfolk og 
rederier å samhandle med myndighetene. I tillegg jobbes det nå med 
e-tinglysing og en egen digital løsning for godkjente foretak.

      Digitaliserer 
for fremtiden

 Vi arbeider hele tiden for å 
forbedre vår service overfor 
både publikum og næringen.

»
I  MAI BLE DET signert kontrakt for direktoratets store satsing på e-tinglysing. Fra venstre: Monika Borge, avd.direktør Skipsregistrene, John Malvin Økland, avd.direktør Administrasjon og prosjektleder Berner Koldal.

søknader om påtegning årlig. Fagerheim 
forteller at man venter en topp i 2021, når 
mange vil ha behov for å fornye sertifika-
ter utstedt i forbindelse med revisjonen av 
regelverket i 2017. 

– De fleste sertifikater har en gyldighets-
tid på fem år, og vi venter at antall søkna-
der kommer til å ha en stor økning i 2021. 
Derfor har vi som mål å ha systemet i drift 
før det, sier Fagerheim.

– På lengre sikt håper vi på å bli i stand 
til å utstede elektroniske sertifikater som 
kan erstatte dagens sertifikater, men her 

må vi avvente regelverksendringer inter-
nasjonalt. Dette er et tema i IMO (Inter-
nasjonal Maritime Organization), og vil 
kunne for- enkle prosessen ytterligere, sier 
hun. 

Sjøfartsdirektoratet har også utviklet 
en nettbasert gebyrkalkulator, som gjør at 
redere fort kan finne gebyrene knyttet til 
hvert enkelt fartøy.
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D
et er ikke behov for å skifte 
kompetansen – vi kan opp-
gradere den!
Jens Folland i Norsk Sjøof-
fisersforbund oppsummerer 
holdningen i norske rederier 

som har digitalisering i vente. Forskerne i 
Fafo har laget rapport om maritim kompe-
tanse i en digital fremtid. Konklusjonen er 
klar: Det er slett ikke aktuelt å bytte ut da-
gens sjøfolk med nye folk med mer digital 
kompetanse.

– 97 prosent av bedriftene i næringen 
mener at vi fremdeles må ha den tradisjo-
nelle, nautiske kompetansen. De trenger 
dem som utdanner seg på sjøen, forteller 
Folland. Han er seniorrådgiver for politikk, 
samfunnskontakt og kommunikasjon i for-
bundet.

Ullen digitalisering
Når næringen får spørsmål om hvordan 
de vil skaffe den digitale kompetansen de 

trenger, er det heller ikke tvil:
– 81 prosent av rederiene svarer at de ønsker 

å lære opp egne ansatte, understreker han.
Spørsmålet er hva de egentlig skal lære 

dem opp til. Alle snakker nemlig om digi-
talisering, men de er slett ikke enige – og 
ofte er de ikke helt sikre, engang – på hva 
«digitalisering» egentlig betyr. 

– Det er utrolig ullent, som Folland be-
skriver det. For noen er det bedre digitale 
modeller for ruteplanlegging, for andre er 
det virtuelle skip der det går an å sitte på 
land og se på de tekniske komponentene.

Snakker mye, gjør mindre
En annen motsetning: Nesten ni av ti me-
ner at digital kompetanse er viktig allerede 
i dag, men bare fire av ti har en konkret 
plan for å heve den digitale kompetansen 
til sine egne ansatte. 

– De er enige om at det er viktig, men de 
har ikke en plan, sier Jens Folland.
Han mener at fagskolene og høgskolene 

trenger en omstilling:
– De har internasjonale krav til hva som 

skal læres, men utover det står de fritt. Vi 
ønsker fokus på digitalisering og teknolo-
gisk forståelse i disse frie timene.

Andre oppgaver
Samtidig er det ikke snakk om at bransjen 
kommer til å glemme dem som jobber på 
sjøen allerede. 

– Jeg er ikke bekymret for masseoppsi-
gelser som følge av digitalisering, beroliger 
Folland.

Han ser at digitalisering vil føre til andre 
arbeidsoppgaver, men det kommer fremde-
les til å være folk om bord. Alt kan ikke 
bli autonomt. I passasjertrafikken, for ek-
sempel, må noen være der om det trengs 
evakuering.

– Vi må være i forkant av utviklingen. 
Nordmenn kan aldri kjempe om jobber på 
bakgrunn av lønnsnivå. Da må vi kjempe 
på bakgrunn av kompetanse, sier han.

Unødvendig bekymring
Den politiske viljen er der, og partiene er 
enige om hvor viktig maritim næring er. Li-
kevel er sjøfolk redde for jobbene sine. Slik 
har det alltid vært når det har vært endrin-
ger på gang.

– Men når vi ser på de faktiske tallene, 
ser vi at behovet for maritim kompetanse 
vil være økende, ikke synkende. Det er ikke 
bare rederiene som etterspør den erfarings-
baserte kompetansen. Verft og teknologile-
verandører har for eksempel et skrikende 
behov for maritim kompetanse. Sjøfolkene 
er navet i næringen, og for at de fortsatt 
skal være det, må vi fortsette å utdanne sjø-
folk, ifølge Folland.

Likevel må utdannelsen moderniseres. 
– Vi må huske på at det er Nintendo-ge-

nerasjonen som kommer. Vi må ikke frykte 
den. Samtidig er det viktig å ikke glemme 
at vi trenger den tradisjonelle kompetansen 
i bunnen, sier Jens Folland.

Dagens sjøfolk skal ikke sparkes og erstattes av nye digitalmatroser. Næringen 
vil heller etterutdanne folk som allerede har den maritime kompetansen.

Digital kompetanse stadig viktigere»

Digmar 2030
Digmar 2030 skal ta over for 
Markom 2020. I hvert fall hvis 
Sjøoffisersforbundet og Rederi-
forbundet får gjennomslag.

– Vi tar initiativet til et prosjekt som er i støpeskje-
en nå. Markom har vært et prosjekt i ti år for bedre 
maritim utdannelse. Når det er ferdig i 2020, ønsker 
vi at det skal være et prosjekt som erstatter det, for-
teller Jens Folland.

Ønsket er å få til tettere samarbeid mellom  
næringslivet og utdanningsinstitusjonene, siden 
det er næringslivet som ser først hvilke trender som 
kommer og hvilken kompetanse det er behov for.
Så langt har signalene vært positive til Digmar 
2030, sier Folland.

JENS FOLLAND 
beroliger sjøfolk som er redde for jobbene  

sine når skipsfarten digitaliseres.

 97 prosent 
av bedriftene  
i næringen 
mener at vi 
fremdeles  
må ha den 
tradisjonelle, 
nautiske  
kompetansen.
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I  MAI BLE DET signert kontrakt for direktoratets store satsing på e-tinglysing. Fra venstre: Monika Borge, avd.direktør Skipsregistrene, John Malvin Økland, avd.direktør Administrasjon og prosjektleder Berner Koldal.

TORBEIN KVIL GAMST
seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet,  

jobber med Min Side fartøy. 

LISE GOA FAGERHEIM
senioringeniør i Sjøfartsdirektoratet,  

avdeling sjøfolk.
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B
akgrunnen for utsagnet er 
Stortingets ambisjon om å 
kreve nullutslipp av alle skip 
som går inn i verdensarvfjor-

dene fra 2026. 
– Det er avgjørende at vi klarer å 

skille mellom global klimapåvirkning 
og lokal luftforurensning. Å eliminere 
utslipp av NOx, svovel og partikler fra 
dagens cruisetrafikk vil være et effek-
tivt strakstiltak for å lette den lokale 

miljøbelastningen forårsaket av skipe-
nes energibehov. Per i dag er det få eller 
ingen som tror at nullutslipp fra store 
cruiseskip innen 2026 er realistisk, sier 
Leiv Arne Marhaug.

Aktørene ser at LNG i dag er det 
overlegent beste lavutslipps drivstof-
fet, og rederier som er framtidsrettede 
satser på LNG-drift. LNG vil redusere 
NOx-utslipp med opptil 90 prosent og 
nærmest eliminere utslipp av svovel og 

partikler til luft. Dessuten er LNG fullt 
ut kompatibel med Biogass. Moderne 
cruiseskip med LNG kan på denne må-
ten ikke bare eliminere lokale miljøpro-
blemer og kutte opp til 40 prosent ut-
slipp av klimagasser, men også oppnå 
enda større klimagevinster gjennom 
innblanding av Biogass. 

Når Havila Kystruten og Hurtigruten 
blir stilt ovenfor nye og strengere krav 
til utslipp, velger de LNG i kombinasjon 

med batterier fordi det er den eneste 
realistiske løsningen. Det er på høy 
tid at også våre politikere får en reali-
tetsori- entering og innser at dersom vi 
skal oppnå store og raske reduksjoner 
i utslipp av klimagasser og lokal foru-
rensning – nå, og ikke flere tiår frem i 
tid – er en økt satsing på LNG helt nød-
vendig. 

LNG nøkkelen til  
bærekraftige cruiseskip

Det er ikke tvil om at utslipp til luft og sjø fra cruisetrafikken medfører 
belastninger på våre verdensarvfjorder og sentrale havner. Den eneste 

realistiske løsningen for å redusere utslipp av NOx, partikler og svovel til luft 
i våre vakreste naturområder, er et skifte av drivstoff, mener Gasnor.
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O
perasjonssenteret tilbyr 
døgnkontinuerlige tjenester 
til både enkeltskip og flåter. 
Etter en prøveperiode som 

begynte høsten 2018 for fartøyer under 
full teknisk drift, tilbyr OSM nå støt-
tefunksjoner innenfor respons- og risi-
kostyring ikke bare til eiere, men også 
forsikringsselskaper, finansinstitusjo-
ner og meglere, sier Bjoern Sprotte, 
COO og president i OSM Maritime. 

– Fra operasjonssenteret kan vi bed-
re fartøyenes sikkerhet gjennom en ny 
måte å overvåke skipets operasjoner 
på, i tillegg til å være et kompetent 
kontaktpunkt ved kriser og uønskede 
hendelser, sier han.

Erfaringene fra prøveperioden er gode.
– Alle våre operatører er høyt kom-

petente sjøfolk med lang erfaring, sier 
Sprotte.

– Med OSM ON og operasjonssente-

ret er kompetent og pålitelig assistanse 
alltid tilgjengelig. Vi ønsker å være 
en reell støttespiller for mannskapet 
på det enkelte fartøy, og tilbyr alt fra 
grunnleggende krisehåndtering til full 
operasjonell overvåking og risikosty-
ring. I utgangspunktet er målet å bidra 
til økt sikkerhet i tillegg til optimal 
og effektiv drift av kundens fartøyer 
i tråd med gjeldende regelverk. Som 
en ren tjenesteleverandør har OSM 
alltid sterkt fokus på kundens behov, 
og OSM ON åpner nå for nye kunder 
som kan være med på å videreutvikle 
tjenestene ytterligere, sier han.

– Vi mener det er en god idé å sen-
tralisere de funksjonene som kan 
sentraliseres, og er alltid oppdatert på 
gjeldende regelverk. Gjennom en enkel 
og standardisert prosess kan vi for ek-
sempel varsle om når det er på tide å 
øke fokus på miljøkrav eller andre for-
hold, sier Sprotte.  

– Og hvis det inntreffer en uønsket 
hendelse, kan alle skip i flåten motta 
umiddelbar varsling.

Blant tjenestene OSM ON tilbyr, fin-
nes emisjonskontroll og overvåking 
av drivstoff-forbruk. OSM tar sam-
funnsansvar på alvor, og bærekraft er 
en grunnleggende verdi. Med det nye 
tjenestetilbudet bidrar selskapet til mer 
miljøvennlige operasjoner gjennom ut-
slippsreduksjoner, samtidig som opti-
malisering av kostnader blir ivaretatt.

– Med det nye operasjonssenteret 
går vi fra administrasjon av enkeltskip 
til flåteoperasjoner. På den måten kan 
vi bidra enda sterkere til effektive ope-
rasjoner for våre kunder. 

OSMs tjenestetilbud er i kontinuerlig 
utvikling og er basert på kompetanse 
og erfaring bygget opp gjennom 30 år 
med maritime operasjoner.

– Vi er opptatt av å adressere alle de 
små og store «pain points» knyttet til 
drift av fartøyer. Det gir vår virksomhet 
retning og mening, og det faktum at vi 
ikke selv bygger eller opererer egne 
skip, gjør oss til en mer helstøpt ser-
vice-leverandør, sier Sprotte. Han har 
også en god nyhet til norske kunder.

– Som en komplettering av OSM ON 
utvikler vi nå tjenester i Arendal, ret-
tet mot de særskilte behovene innenfor 
offshore og bøyelastere. Sammen med 
operasjonssenteret i Singapore kan vi 
tilby viktige og innovative støttefunk-
sjoner til den norske offshore-nærin-
gen, avslutter Sprotte. 

OSM først ute med  
støttefunksjoner fra nytt  

operasjonssenter 
OSM Maritime er en uavhengig leverandør av et omfattende 

produktspekter innenfor maritime tjenester. Siste skudd på pro-
duktstammen er «OSM ON», der OSM introduserer et nyskapende 

service-tilbud fra selskapets nye operasjonssenter i Singapore. 
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C
ruiseskipene er på vei inn 
tilbake til den norskregis-
trerte flåten og vi ser en 
økning innen bulk, tank 
og tradisjonelle lasteskip, 
sier Monika Borge, leder av 

Skipsregistrene. Norske eiere er i majoritet, 
men andelen utenlandsk eide skip har holdt 
seg stabilt på ca. 20 prosent, forteller hun. 

Dette er det femte året med vekst i NIS. 
Mens 25 skip kom fra NOR til NIS i 2017, 
var det bare ti skip som gikk samme vei i 
fjor. Sju skip skiftet register fra NIS til NOR, 
mens hele 47 skip ble overført fra utenland-
ske registre.

– Dette er en svært gledelig utvikling, 
sier Borge. – Vi setter stor pris på den di-
rekte og åpne kontakten med næringen, og 
arbeidet bidrar til å gjøre våre skipsregistre 
mer attraktive, sier hun.

Mens NOR-registeret er forbeholdt norske 
eiere, er det ingen krav til eiers nasjonalitet 
knyttet til NIS, som er åpent for såkalt di-
rekteregistrering. Flaggstatsprinsippet kre- 
ver likevel at utenlandske redere må ha en 
tilknytning til flagget, og for NIS’ vedkom- 
mende er det et krav om at det oppnevnes 
en norsk representant, i tillegg til at teknisk 
eller kommersiell drift foretas fra et rederi 
med hovedkontor i Norge.  

 
Sterkt kundefokus 
Caroline Whittle Stensland er markedssjef 
i Sjøfartsdirektoratet og tilbringer mye tid 
ute hos kundene. 

– I Sjøfartsdirektoratet har vi en satsing 
på profesjonell markedsføring av det nor-

ske flagget som allerede gir gode resultater, 
sier hun. – Gode og forutsigbare rammebe-
tingelser er sentralt for at flagget er konkur-
ransedyktig og attraktivt for næringen, og 
vi legger stor vekt på kundeservice, under-
streker Stensland.  

Et tettere samarbeid med næringen og 
involvering i utviklingsprosjekter for ny 
teknologi, har også vist seg å være en god 
strategi for å bygge et sterkt norsk flagg. 

 – Hovedfokuset vårt er å pleie eksiste-
rende kunder og forbedre prosessene ved 
innflagging. Det er viktig for oss å vite 
hvordan vi kontinuerlig kan forbedre kun-

deopplevelsen. Vi deltar også aktivt på ar-
rangement, konferanser og messer der vi 
markedsfører Norge som en ledende sjø-
fartsnasjon og synliggjør fordelene ved å 
flagge norsk, sier markedssjefen.  

Elektronisk tinglysing 
– Tilbakemeldingene vi får både i kundeun-
dersøkelser og i samtaler, er positive. Vi har 

et godt rykte innen næringen, og Sjøfartsdi-
rektoratet blir ansett som en profesjonell og 
effektiv partner. Registreringen er smidig, 
og rederne setter pris på de korte linjene 
mellom saksbehandler og alle parter invol-
vert i, for eksempel, et flaggskifte, bekrefter 
Borge. 

– Kundene setter også pris på den direkte 
kontakten med saksbehandlerne. Erfarin-
gen fra en del andre registre er at det kreves 
at all kommunikasjon må håndteres via en 
lokal agent eller advokat. Vi ønsker mer di-
rekte kontakt med kundene, sier hun.  

  For å levere enda bedre tjenester til 

kundene i tiden fremover innfører Sjøfarts-  
direktoratet elektronisk tinglysing. 

Når denne tjenesten blir satt i produk-
sjon i løpet av 2020, vil eierskifter og pant-
settelse av fartøy kunne skje heldigitalt. 
Dialogen i tinglysingsprosessen vil bli 
strømlinjeformet gjennom en ny portal på 
Sjøfartsdirektoratets hjemmeside. 

 – For næringen vil e-tinglysing ha stor 

betydning. Den muliggjør raskere avgjø-
relser ved kjøp og salg, samt lån og refi-
nansiering. Meglere og advokater kan via 
portalen klargjøre dokumentene, og selve 
signeringen skjer via nettet – eller når par-
tene møtes ansikt-til-ansikt, hvis det er 
mest hensiktsmessig, sier Borge. 

De siste tre–fire årene har antall skip registrert i NIS økt med  
100 fartøy, og NIS-flåten passerte 600 skip i januar 2018. Vi har  
spurt leder Monika Borge om utviklingstrekkene i registeret. 

 Sjøfartsdirektoratet  
jobber målrettet for å  
være en attraktiv flaggstat. 

      Det norske 
flagget i vekst
»

CAROLINE WHITTLE STENSLAND 
Markedssjef, Sjøfartsdirektoratet

MONIKA BORGE
Leder, Skipsregistrene

ØKER: Tallet på skip som har norsk flagg i hekken øker. FOTO: FOLIO IMAGES
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Hvorfor velger dere å registrere i NIS?
Vi har et svært godt samarbeid med nor-
ske myndigheter, især Sjøfartsdirektoratet, 
og er svært tilfreds med at samtlige skip 
i Vi- kings flåte er registrerte i NIS og har 
Bergen som hjemhavn. Per i dag utgjør det 
seks skip, men vi har flere nybygg i bestil-
ling og ambisjoner om ytterligere fremover. 
Vår intensjon er å registrere fremtidige skip 
i NIS.  

 
Hva betyr det å føre norsk flagg?
Gjennom å være registrert i NIS får vi æren 
av å seile under norsk flagg, og det er viktig 
for Vikings merkevare. Våre topp moderne 
havgående skip representerer Norge over 
hele verden, både med flagget, men også 
gjennom interiøret, kunsten på veggene, 
samarbeidene våre med norske kulturinsti-
tusjoner som Munchmuseet og Vikingskip-
museet, helt ned til vaffelserveringen i re-
staurant Mamsen. Vi er svært stolte av vår 
norske identitet, og registreringen i NIS er 
en viktig del av det.  

I tillegg får vi gjennom registreringen i 
NIS ta del i kadettprogrammet og har til 
enhver tid norske dekkskadetter og mas-
kinlærlinger om bord. Dette bidrar til å 
utdanne norske sjøfolk. Det mener vi er et 
viktig bidrag til å bevare og styrke Norge 
som sjøfartsnasjon. 

Hvilke andre fordeler ser dere med NIS 
sammenlignet med andre flagg?

Alle våre mannskap er på kontrakter for-
handlet frem med Norsk Sjømannsforbund. 
Det gjør at vi gjennom registreringen i NIS 
får svært ordnede forhold, og dyktige an-
satte med høy kompetanse. Viking Ocean 
Cruises går aldri på akkord med kvalitet 
i noen områder av virksomheten, spesielt 
ikke når det gjelder personell og mannskap, 
og det vet vi at våre gjester setter pris på.  

 Så skal det også sies at vi rent økonomisk 
ikke har noen fordeler av NIS. Sammenlig-
net med en registrering på Bermuda, Baha-
mas eller Malta, som er mulige alternativ, 
og som flere av våre konkurrenter benytter.

 

Døper  
NIS-registrert 

cruiseskip
6. juni døper Viking Cruise det nybygde cruiseskipet 
Viking Jupiter i Oslo. Eier og skipsreder Torstein Hagen 
forklarer hvorfor rederiet valgte NIS-flagget.

 Viking Ocean 
Cruises går aldri 
på akkord med 
kvalitet i noen 
områder av  
virksomheten.

Fakta om flaggstater

Som flaggstat er Norge ansvar-
lig for å utøve sin jurisdiksjon i 
administrative, tekniske og sosiale 
situasjoner knyttet til skip som 
seiler med norsk flagg. Flaggsta-
tene har det overordnede ansvaret 
for inspeksjon, sertifisering og 
utstedelse a skipssertifikater. Iht. 
United Nations Convention of Law 
of the Seas (UNCLOS) 1982 skal 
fartøyet også føre et skipsregister 
med oversikt over skipenes eierfor-
hold og panteheftelser. 

Norge har to registre. Norsk or-
dinært skipsregister (NOR) er det 
nasjonale registeret der alle fartøy 
som trafikkerer norskekysten er 
representert sammen med fartøy 
under bygging og kontrakter for 
fremtidig bygging i Norge. 

Norsk Internasjonalt Skipsregister 
(NIS) ble opprettet som et konkur-
ransedyktig alternativ i 1987 for å 
hindre utflagging fra Norge. 

Skip som seiler med norsk flagg 
har krav på all den støtte og hjelp 
som Norge kan gi ved en eventuell 
nødsituasjon. Norge har konsulær 
representasjon i 164 land og støtter 
FNs sikkerhetsråd sin bekjempelse 
av piratangrep. Norge var også det 
første landet utenfor Asia til å bli 
medlem av ReCAAP: The Regional 
Cooperation Agreement on Com- 
bating Piracy and Armed Robbery 
against Ships in Asia (ReCAAP).  

!

Dette sier kundene  
om NIS/NOR:

«Det som er unikt med det norske flagget er den internasjonale 
gjennomslagskraften, kompetansen, troverdigheten og nettverket 
som gjør at vi kan faktisk påvirke internasjonale prosesser. Jeg me-
ner at hovedrollen til Sjøfartsdirektoratet er å legge til rette for at ny 
teknologi gjør våre operasjoner sikrere og bedre.»

Lasse Kristoffersen, CEO Torvald Klaveness / President i Norges 
Rederiforbund

«Sjøfartsdirektoratet har modernisert seg og er en utrolig god part-
ner, og gjennom digitalisering er det en helt annen hverdag – og det 
finner vi ikke hos noen andre flagg. … I Sjøfartsdirektoratet har vi 
en faglig god partner som vi opplever at bare blir bedre og bedre til 
å hjelpe oss i de tilfeller hvor vi har utfordringer. Et fokus på å være 
løsningsorientert setter vi veldig stor pris på».

 Sebjørn Dahl, COO Höegh Autoliners

 «Vi opplever at Sjøfartsdirektoratet er innovativt, og at de satser 
for gode digitale løsninger, som for oss er en kjempestor hjelp i det 
daglige».

Harald Fotland, COO Odfjell SE
 
«Vi er stolte av å ha norsk flagg på hekken, og vi er stolte av hva det 
representerer. Det er viktig at det norske flagget er konkurranse-
dyktig – men ikke minst er det viktig med et godt samarbeid med 
flaggstaten; en åpen og god dialog om hvordan vi skal utvikle oss 
videre i felleskap»

Camilla Grieg, CEO Grieg Star

»
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Dette mener
partiene

Vi har stilt alle partiene på Stortinget samme spørsmål: Hva er den viktigste 
saken innenfor teknologi og miljø for norsk maritim næring? Alle unntatt 

Rødt – som heller ikke er representert i næringskomitéen, energi- og  
miljøkomitéen eller transport- og kommunikasjonskomitéen – har svart. 

GEIR POLLESTAD
Leder av næringskomitéen

Senterpartiet

Gods over til sjø
– Å få gods over fra vei til sjø. Da trenger 
vi for eksempel støtteordninger til vareeier 
som bruker sjøen til en fungerende hav-
nestruktur. Vi må stille krav og ha beløn-
ningsordninger for å få båter med lavest 
mulig utslipp. Maritim næring er i front 
i miljø- og klimasaken. For alle maritime 
teknologi-satsinger er det viktig å ha en po- 
litikk for å sikre norske rederier og sjøfolk. 

STEINAR REITEN
Stortingsrepresentant, næringskomitéen

Kristelig Folkeparti 

Verdensledende
– At næringen får insentivene som tar 
norsk sjøfart inn i en utslippsfri framtid og 
gjør den verdensledende med teknologiske 
løsninger. Kravene til utslippsfri framdrift-
steknologi for cruiseskip i verdensarvfjor-
dene, må ligge fast. Dette er et insentiv til 
å utvikle og kommersialisere hybride, he-
lelektriske og hydrogenbaserte framdrift-
ssystemer og banebrytende nye ideer om 
skrogdesign.

ARNE NÆVRA
Stortingsrepresentant, transport- og  

kommunikasjonskomitéen
Sosialistisk Venstreparti 

Nullutslippsteknologi
– Det aller viktigste er å videreutvikle og 
forsterke den norske, maritime industri-
ens teknologi på nullutslipp fra ulike far-
tøytyper. Både norske teknologibedrifter, 
batteriprodusenter, verft og rederier har et 
enormt potensiale for eksport av løsninger 
og ferdige produkter. Myndighetene må 
gi bedre støtte til pilotprosjekter og bruk 
i Norge.

ARILD HERMSTAD
Nasjonal talsperson

Miljøpartiet De Grønne 

Utslippsfrie skip
– Nullutslippsteknologi er framtiden for 
maritim norsk næring. Bransjen har vist at 
de kan lage utslippsfrie ferger og fiskebåter 
– nå må vi ta satsingen deep sea! Vi i De 
Grønne vil stille utslippskrav til skipsfar-
ten og bidra med risikoavlastning gjennom 
Enova og en egen garantiordning for nul-
lutslippsfartøy for å gjøre Norge til verdens 
ledende utslippsfrie sjøfartsnasjon.

KJETIL KJENSETH
Leder i energi- og miljøkomiteen

Venstre 

Elektrifisering
– Det viktigste er å redusere utslipp, gjen-
nom blant annet elektrifisering av flere far-
tøykategorier. Det vil også gi muligheter for 
eksport av ny teknologi. Innen 2021 vil vi 
ha rundt 70 elektriske eller hybride ferger i 
norske fjorder. Også supplybåter og hurtig-
gående passasjerbåter bør bli lav- og null-
utslippsfartøy. Derfor vil regjeringen legge 
frem en handlingsplan for grønn skipsfart.

TERJE AASLAND
Næringspolitisk talsperson

Arbeiderpartiet

Industrieventyr
– Skipsfarten skal kutte store utslipp, både 
i Norge og i verden, samtidig som vi vil ha 
mer gods på sjø. Vi har kommet langt med 
fergene, men må komme lenger på lav- og 
nullutslippsteknologi for lengre streknin-
ger. Vi må ha en mer aktiv politikk for å 
sikre at en grønnere skipsfart blir et indus-
trieventyr for Norge og vår verdensledende 
næring.

MORTEN ØRSAL JOHANSEN
Næringspolitisk talsmann

Fremskrittspartiet

Energieffektivisering
– Havet er den viktigste globale handels-
åren. Den kan bli mye mer energieffektiv, 
og utviklingen går riktig vei. Det er viktig 
å støtte opp under energieffektiviseringen, 
både innen drivstoff-, skrog- og fremdrifts-
teknologi, samt størrelse på skipene. Sam-
tidig må man innen visse segmenter, for 
eksempel bulk, i større grad se på mulig-
hetene som ligger i kombinasjonsskip.

TOM-CHRISTER NILSEN
Stortingsrepresentant,  

næringskomitéen Høyre

Kompetanse
Autonome skip, utslippsfri fremdrift, 
blokkjedeteknologi, nye materialer, nye 
styringssystemer, nye IKT-løsninger som 
effektiviserer havneoperasjoner – det er 
utfordrende å finne den ene saken. Men 
i bunn ligger kompetansen i det norske 
maritime miljøet. Nye fag skal inn og den 
maritime verdenen endres. Viktigst blir å 
utvikle, ta vare på og introdusere ny kom-
petanse og kunnskap.
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Store muligheter i havvind
Ny, fornybar energi må til for å løse fremtidens utfordringer.  
Men Norge står i fare for å gi fra seg muligheten til å bli best  
på flytende havvind. Rederiforbundet etterlyser politisk initiativ.

Harald Solberg mener at 
Norge nå har muligheten  
til å utvikle en næring som 
kan være svaret på fremti-
dens utfordringer.

 – Etter at vi fjernet avgiftsregimet og ble 
en partner for våre kunder har vi opplevd 
en eventyrlig vekst, sier havnefogd Rune 
Hvass i Arendal Havn. – Dype kaier, kort 
deviasjon, store tilgjengelige arealer, store 
kraner og egnet håndteringsutstyr gjør 
Arendal til en foretrukket havn for tunge 
aktører innen bulk, prosjektlaster, rigg og 
offshore service, sier han.
 
Arendal havn tar mål av seg til å være en 
fremoverlent logistikkpartner. Den sentrale 
beliggenheten mellom Oslo, kontinentet og 

det sørlige Nordsjøen, i kombinasjon med 
ypperlige havnefasiliteter, høy kompetanse 
og en sterk vilje til å legge til rette for kun- 
dene, har gjort terminalen i Eydehavn til en 
foretrukken havn for stadig flere aktører. 
Spesielt innen bulk, offshore og rigg. 
 
– Arendal har alt som skal til for å yte topp 
service som prosjekthavn, inkludert store 
tilgjengelige arealer også for langsiktige 
etableringer, og med gode betingelser for 
industrietablering og lastehåndtering, sier 
Hvass. – Arendal havn er ypperlig tilret-

telagt for mobilisering, demobilisering, 
lagring og mellomlagring. I samarbeid med 
verftet AS Nymo kan de største skip og 
offshore-enheter anløpe for alle typer arbei-
der, reparasjoner ol.
 
Satsingen har resultert i sterk vekst i gods, 
anløp og etableringer de siste årene. Alle 
med behov for moderne, innovative og 
billige havnetjenester oppfordres til å ta 
kontakt. – Vi ligger i en av landets mest at-
traktive regioner og skal fortsatt ha fokus 
på kundens behov. Arendal Havn

Arendal havn vokser raskt
Ambisjonen om å være Norges billigste og mest effektive havn gir resultater.

D
et er svært uheldig for Norge som 
energinasjon hvis vi ikke griper mu-
ligheten nå, mener administrerende 
direktør Harald Solberg i Norges Re-

deriforbund. 
– Problemet i dag er at vi ikke har politiske 

ambisjoner om å utvikle et hjemmemarked. Hav-
vind er en fantastisk mulighet for norsk industri.

Har kompetansen
Solberg trekker frem den tunge kompetansen og 
kapasiteten på krevende maritime operasjoner 
som Norge har bygget opp gjennom mer enn 
50 år. Den kan brukes til å utvikle og bygge ut 
vindkraft på havet.

Rederiforbundet har allerede medlemmer 
som er tungt engasjert i havvindprosjekter, men 
det er på andre lands sokler. Også industrien på 
land har viktig kompetanse.

– Vi ser et enormt vindpotensial på norsk 
sokkel, og der unngår vi arealkonfliktene som 
oppstår på land, sier Solberg. Han peker på 
hvordan landbasert vindkraft også trenger store 

arealer til veier. Det er ikke konfliktfritt til havs 
heller, men arealkonfliktene er av en helt annen 
karakter.

Kan ikke vente
– Politisk sett hevdes det at vi må vente til dette 
er markedsmessig lønnsomt. Dette mener vi er 
totalt feil tilnærming. Da vil vi ikke være i stand 
til å utvikle en verdensledende industri. Hvis vi 
sitter med hendene i fanget og venter, lar vi an-
dre bli ledende på denne teknologien, påpeker 
Harald Solberg.

Han vil ikke være med på at det er for dyrt å 
bygge ut havvind:

– Det er ingen som i dag kan slå fast at de 
vet hvilke kostnader flytende havvind reelt sett 
har. Alle energikilder trenger en skalafordel for 
å komme ned i pris. Det var store kostnader med 
å utvikle vannkraften i sin tid, og det var svært 
dyrt å utvikle offshore olje og gass. Det sentrale 
er at dette er en energikilde som vi trenger til 
nye, grønne løsninger. Da er det uansvarlig å 
bare si at det er for dyrt, sier Harald Solberg.
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Høy kompetanse og effektive verktøy 
High competence and efficient tools

 
Fiskerstrand Verft har lang erfaring med å møte uforutsette utfordringer og 
løse disse på beste mulig måte for våre kunder.  
 
Fiskerstrand Shipyard have long experience with solving unexpected 
challenges to the best of our client’s needs. 

REPARASJON - SERVICE – VEDLIKEHOLD – OMBYGGINGER 
REPAIR – SERVICE – MAINTENANCE - CONVERSION 

Med fokus på å utvikle fremtiden innen bærekraftig miljø teknologi og innovasjon  
With focus on developing the future with sustainable green technology and innovation 

Risevegen 23, 6035 Fiskarstrand 
firmapost@fiskerstrand.no 
www.fiskerstrand.no 

F
ra ordningen kom i gang høsten 
2017 og ut 2018 er det levert inn 
11 500 båter, forteller seksjonsle-
der Mette Follestad i Miljødirek-
toratet.

1000 kroner
Vrakpantordningen er delt i to. De som 
leverer inn en kassert fritidsbåt, får 1 000 
kroner i vrakpant. I tillegg betales det ut 
tilskudd til dem som behandler de kasserte 
båtene – det vil blant annet si avfallsmot-
takene i kommunene.

– Om lag 8000 privatpersoner, foreninger 
og lag har mottatt 11,5 millioner kroner i 
vrakpant, og 44 anlegg har mottatt 18,6 
millioner i tilskudd, forteller Follestad.

Når kasserte fritidsbåter ikke blir liggen-
de igjen i naturen som søppel, så betyr det 
i neste omgang mindre mikroplast, peker 
hun på.

Ja til register
Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båt-
forbund og Finans Norge er blant dem som 
tar til orde for et obligatorisk småbåtregister. 

– Sjøfartsdirektoratet vil ønske et obli-
gatorisk småbåtregister velkommen. Vi vil 
gjerne ta på oss oppgaven med å drive et 
slikt register, sier seksjonssjef Ole Johannes 
Kamlund.

– Det er stor enighet om behovet for et 
slikt register blant båtorganisasjonene, fi-
nansnæringen og utøvende myndigheter. 
Ønsket er å få en bedre oversikt over det 
som flyter rundt, noe som ikke eksisterer i 
dag, sier han.

Ulykker og vrakpant
Kamlund peker på behovet for et register 
med tanke på ulykker, tyverier, miljø og 
andre saker der det er viktig å finne fort 
frem til hvem som eier båten. Men også for 
å sikre at vrakpantordningen virker som 
den skal:

– Dokumentert eierskap sikrer at en 
eventuell utbetaling av vrakpant går til rik-
tig person. Det har jo vært noen oppslag der 
andre enn eierne har forsynt seg med sånne 
båter, minner Ole Johannes Kamlund på.

– Etablering av et obligatorisk småbåtregis-
ter er avhengig av politisk vilje, fastslår han.

Pantet 11 500 båter

METTE FOLLESTAD
Fritidsbåter som leveres inn, betyr mindre 

mikroplast i havet, sier Mette Follestad.

1 000 KRONER i vrakpant og tilskudd til avfallsanleggene sørger for at kasserte fritidsbåter blir tatt hånd om. FOTO: Redningsselskapet

8 000 privatpersoner, lag og foreninger 
har fått vrakpant for fritidsbåtene sine.

 Sjøfartsdirektoratet vil 
ønske et obligatorisk små-
båtregister velkommen.
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F
or kvalitet står i sentrum for 
selskapet med hovedbase midt 
i det maritime clusteret i Norge.
Nærmere bestemt på Halsnøy 

i Kvinnherad kommune i Hordaland. 
Med en omfattende flåte av lektere, fly-
tekraner og taubåter kan selskapet med 
41 kompetente og løsningsorienterte an-
satte påta seg de fleste oppdrag innen 
maritime operasjoner.

– Vi er totalleverandører av maritime 
operasjoner, det vi si vi kan tilby hele lo-
gistikken fra lasting i en havn, til trans- 
port og lossing i en annen havn. Dette 
gjør oss til en foretrukket leverandør. Vi 
ønsker å levere pålitelige løsninger og er 
spesialister på både komplekse operasjo-
ner med kort horisont og planlagte, lang-
siktige operasjoner, sier Mehammer. 

De siste årene har selskapet levert tje-
nester til et stort antall prosjekter, både 

offshore i Nordsjøen og landnært langs 
kysten, forteller han.

– Blant prosjektene vi har levert til, 
kan jeg nevne Aasta Hansteen, Bjarkøy-
forbindelsen, Launes bru i Egersund og 
Bodø havn, sier Mehammer. 

– Våre oppgaver dreier seg om å levere 
pålitelige løsninger ved å foreta sikre 
og effektive operasjoner knyttet til for 
eksempel frakt og installering av bru-
elementer, levering av lektere til forskjel-
lige formål – og selvsagt rådgivning, sier 
han. 

– Vi har kraner med opptil 400 tonn 
løftekapasitet, slepebåter og lektere i alle 
størrelser opp til 15 000 tonn lasteevne, 
sier han.

Selskapet tar også på seg internasjonale 
oppgaver, og er for tiden involvert i ar-
beidet med Nador Havn i Marokko. Her 
leies det ut en nedsenkbar lekter for in-

stallering av senkekasser av betong, og 
oppdraget er av store dimensjoner. 

– Over 250 løftekasser med vekt på 
opptil 9000 tonn skal på plass. Det er ab-
solutt innenfor våre kapasiteter, forteller 
Mehammer.

Sikkerhet står helt sentralt i selskapets 
filosofi og virksomhet, og kommer til 
uttrykk i strategien, som er krystallklar. 

– Vår evne til kontinuerlig forbedring 
er grunnlaget for å sikre at arbeidet vi 
utfører preges av kvalitet. Vi er sertifisert 
etter ISO 9001:2015 standarden og  helse, 
miljø og sikkerhet er et sentralt felt for 
oss, og en viktig del av kvalitetsbegre-
pet, slår Mehammer fast.

Lurer du på hvor navnet Trond kom-
mer fra? Svaret finner vi i historien. Kris-
toffer Trondsen Rustung til Seim (f.ca. 
1490) hadde sitt opphav i Kvinnherad og 
hadde en mangslungen maritim karriere 

som til slutt førte til at han ble riksad-
miral og øverstkommanderende for den 
dansk-norske flåten. Han var Norges før-
ste admiral.

– Vi har valgt å oppkalle bedriften et-
ter en lokal helt som i sin tid hadde en 
sentral plass i det norske maritime miljø-
et. Det forplikter, og vi gjør vårt ytterste 
for å leve opp til navnet, sier Mehammer.

Lektere, kraner, taubåter og lang erfaring gjør Tronds Marine Service AS til 
en foretrukket partner innen maritime operasjoner. – Vårt arbeidsområde 

er hele norskekysten, sier administrasjonsleder  Kjartan Mehammer. 
– Hos oss får kunder tett oppfølging av svært kompetente team, både til 
oppdrag med kort responstid og mer langsiktige operasjoner, sier han.

Totalleverandør av 
maritime operasjoner 
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– Det kommer endringer i eksisterende 
regelverk, og de vil bli knyttet opp mot 
størrelsen på skipene og antall personer om 
bord, forteller regelverksdirektør Pedersen.

– Så har vi fått i oppdrag å vurdere tilsva-
rende regelverk som vi har for verdensarv-
fjordene, også for resten av norsk farvann. 
Det arbeidet starter nå. Der vil vi gå bredt 
ut og involvere alle interessenter. Det er vik-
tig for næringen å ta inn over seg at det blir 
strenge miljøkrav. Ikke bare i fjordene, men i 
norsk farvann generelt, sier Bjørn Pedersen.

D
et som er viktig, er at vi ikke 
har laget et regelverk for 
cruiseskip. Vi har laget et 
regelverk for skip, sier Bjørn 
Pedersen. Han er avdelings-
direktør for regelverk i Sjø-

fartsdirektoratet. 
– Utgangspunktet var trykket fra cruise-

skipene, men reglene gjelder skip generelt.

Alvor i verdensarven
Pedersen roser cruisenæringen for å ha 
skjønt at det er alvor og at miljøproblemene 
som turisttrafikken fører til i norske ver-
densarvfjorder, må løses. Verdensarvfjor-
dene, det vil si Nærøyfjorden, Aurlands-
fjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden 
og Tafjorden.

– Med noen få unntak er reglene tilpasset 
internasjonale krav. Den store forskjellen er 
at de nye reglene har tilbakevirkende kraft. 
Reglene for verdensarvfjordene gjelder 
uansett når båtene er bygd, forteller han.

Utslipp
Konkret handler kravene om avløp, klima-
gassutslipp og søppelforbrenning.

– Avhengig av størrelsen på skipene for-
byr vi utslipp av kloakk, og vi forbyr utslipp 

av gråvann fra de største skipene. Så har vi 
nedlagt forbud mot søppelforbrenning om 
bord på båtene. Vi sier at de største skipene 
skal ha en miljøplan for hvordan de vil ope-
rere i verdensarvfjordene – de skal finne 
optimal fart og optimal bruk av motorkraft 
for å holde utslippene på et minimum, sier 
Pedersen. Den miljøinstruksen kommer til 
å bli sjekket når skipene kontrolleres.

NOx og svovel 
– Så har vi fastsatt en innskjerpingsplan 
for utslipp av NOx, som du får ved forbren- 
ning av diesel. Den begynner i 2020. Den 
siste innstrammingen skjer i 2025, men al-
lerede i 2022 er det flere skip som ikke vil 
kunne gå inn i verdensarvfjordene. De kla-
rer ikke å holde kravene til utslipp av NOx 
fordi motorene deres er for gamle, forteller 
han.

I tillegg kommer kravet om maksimalt 
0,1 prosent svovel i drivstoffet og at tung-
olje må renses i et lukket system som ikke 
produserer mye røyk.

Skyer over fjorden
– Verdensarvfjordene er terskelfjorder 
med lite utskifting av vann og ligger mel-
lom fjellene. Vanndamp blir liggende som 

en sky over fjorden. Vi vil ikke ha men-
neskeskapte skyer over fjordene. Skip som 
produserer mye røyk, vil få besøk av oss, 
varsler Bjørn Pedersen.

Han innrømmer likevel at det er et para-
doks at noen av de eldste fergene i Norge 
går nettopp i verdensarvfjordene. – Samti-
dig bygger vi ut elektriske ferger. Men det 
går på økonomi: Det sitter nok et stykke 
inne hos selskapene å bytte ferge midt i en 
kontraktsperiode, sier Pedersen.

Verdensarvrådet jubler
Lokalt møtes de nye reglene med jubel. 

– Dette er historisk viktig for et bedre 
miljø i verdensarvfjordene, mener Arne 
Sandnes, som er leder for verdensarvrådet 
for Vestnorsk fjordlandskap og ordfører i 
Norddal kommune.

– Miljøkartleggingene fra Sjøfartsdirek-
toratet har avdekket store utslipp fra skip 
i verdensarvfjordene. Derfor er det helt av-
gjørende at det innføres nye miljøkrav for å 
redusere utslippene, sier Sandnes.

Langs hele kysten
Nå skal Sjøfartsdirektoratet vurdere kra-
vene til kloakkutslipp fra skip også langs 
resten av norskekysten.

    Regler redder 
verdensarven

Strengere krav til alt fra kloakk til nitrogenoksid skal berge verdens- 
arvfjordene. De første cruiseskipene har allerede lagt om planene  
og bestemt seg for å gå andre steder på grunn av nye miljøkrav.

»

BJØRN PEDERSEN  
roser cruisenæringen for å ta  

miljøproblemene på alvor.

ALLEREDE I 2022 er det flere av dagens cruiseskip som ikke kan gå inn i Geirangerfjorden og de andre verdensarvfjordene lenger, fordi de ikke klarer nye miljøkrav. 

Sikkerhets- og beredskapsopplæring

RS Sjøredningsskolen er en komplett leverandør av
kurs og opplæring for offshore, maritim/havbruk og 
landbasert industri og næringsliv.

Vi er eksperter på kartlegging av kundens behov, og 
tilbyr både standard, myndighetspålagte kurs samt
skredderskreddersydde løsninger hvor vi utnytter den store 
bredde og lange erfaring hos våre medarbeidere 
for å komme frem til tids- og kostnadseffektive 
løsninger for våre oppdragsgivere.

Vi leverer kurs innen sjøredning, brann, 
førstehjelp, navigasjon og ledelse av 
beredskap og sikkerhet godkjent av 
Sjøfartsdirektoratet og Norsk olje og gass.

    www.sjoredningsskolen.no
 Tlf: 33 07 12 20 | E-post: srs@rs.no
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Ved Myklebust Verft tilbyr vi, i tillegg til nybygg, dokking for 
dei fleste typar fartøy, inkludert subsea konstruksjonsfartøy, 
ankerhandterarar, seismikkfartøy, brønnbåtar og fiskefartøy.

Kapasitet i dokka på opp til 15.000 tonn / myklebustverft.no

tegneren.no / Foto: O
lav Thokle Eit 

fleksibelt 
verft

I Januar 2019 skiftet Falck Nutec til Re-
lyOn Nutec. 

– Vårt fokus er uendret. Som verdens-
ledende leverandør av sikkerhetskurs vil 
vi fortsette å jobbe for innovative måter å 
styrke sikkerhetsbevissthet og beredskap 
i bedrifter, sier Aasmund Conrad Erland-
sen, administrerende direktør i RelyOn 
Nutec i Norge.

– Markedet er i konstant endring, og 
kundene er bevisste på verdien av kompe-
tansebygging. Som Norges ledende kom-
petansesenter innenfor sikkerhet og be-
redskap er vår visjon å ta i bruk effektive 
og innovative treningsmetoder som øker 
sikkerheten og redder liv, sier Erlandsen. 

Ny teknologi
Ny teknologi som VR og simulatorer er 

blant virkemidlene selskapet tar i bruk 
for å gi så effektive og realistiske rammer 
rundt opplæringen som mulig, samtidig 
som sikkerheten for deltakerne blir iva-
retatt. Blant annet tas VR-briller i bruk 
under opplæring i brannslukking under 
kurs i brannvern, og livbåtsimulatorer gir 
mulighet til å bygge kompetanse under 
forhold som ikke trygt kan gjenskapes i 
virkeligheten – som brann, eksplosjoner 
eller ek- stremvær. 

– Dessuten benytter vi en kombina-
sjon av e-læring og klasseromsundervis-
ning på maritime sikkerhetskurs. På den 
måten kan deltakerne ta deler av teorien 
før de kommer på kurssenteret, og vi kan 
fokusere på praktiske øvelser, forteller Er-
landsen. 

Realistiske øvelser
Teori i kombinasjon med praktiske øvelser 
i realistiske omgivelser styrker alle ledd i 
bedriften og forbereder organisasjonen på 
å møte en krise. RelyOn Nutecs visjon er 
sikkerhet og beredskap som alltid følger 
utviklingen av industrien. 

– Ved å kombinere hands-on trening 
og ekstreme forhold i simulator og digital 
læring, styrker vi bedriftenes beredskap, 
og sørger for at våre kunder står styrket 
i møte med en krise, fastslår Erlandsen.

RelyOn Nutec: 

Innovativ 
sikkerhets-
opplæring

RelyOn Nutec er verdens leden-

de leverandør av spesialiserte sikkerhets-

kurs innen offshore, maritim og fornybar 

energi, og bygger på 30 års erfaring fra 

feltet.

Hvert år leverer vi de mest realistiske 

og praktiske kursene til tusenvis av med-

arbeidere innen energi- og shippingin-

dustrien.

Vi leverer erfaringen, kunnskapen, 

kompetansen og tryggheten som er nød-

vendig for å kunne håndtere krisesitua-

sjoner på en rask og effektiv måte.

Besøk oss på www.relyonnutec.com
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Dra til sjøs!
Maritim utdanning på Skoleskipet Gann

Vi tilbyr følgende linjer:
VG 1:  Teknikk og Industriell Produksjon (TIP)
             Elektrofag med maritim, mekanisk  
 fordypning
VG2:  Maritime fag - dekk og maskin

En skikkelig sjømann håper ikke på medvind,
men lærer seg å seile!

post@gann.no
51 85 49 60
www.gann.no

We invite you to visit 
us at stand E03-14

June 4th - 7th 

Nor-
Shippping
2019

Your total supplier

Alimak in Norway, leading suppliers of traction,  
rack and pinion lifts for Oil & Gas and Marine Industry, 

proudly present our newest product: 
 

Specially designed compact lifts for marine installation. 
Constructed without machine rooms, our marine  

lifts are made to fit on ships.
 

We offer:
Intimate knowledge of offshore rules and regulations

Original spare parts 
Global availability of support and maintenance services

Maximum car (size) for minimum shaft size.  
 

For further inquiries, please contact
sales.no@alimakgroup.com

TRACTION LIFTS 
FOR MARINE
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FF «Kronprins Haakon» 
– rigget og klar for islagte farvann

N
orges nye isgående forskningsskip «Kronprins Haakon» 
skal overvåke miljø- og klimatilstanden i havene i Arktis og  
Antarktis.  Vinteren 2019 var «Kronprins Haakon» på sitt 
første tokt til Antarktis, sommeren 2019 vender det baugen 

nordover for utforskning av havet i Arktis. 
 
– Skipets isbryteregenskaper gjør det i stand til å gå lengre nord i isen, 
takle mer krevende isforhold enn tidligere fartøy og samle klimadata 
fra der de menneskeskapte endringene i naturen skjer raskest, i polar- 
områdene, sier direktør Ole Arve Misund fra Norsk Polarinstitutt.  
 
Det er Norsk Polarinstitutt som eier skipet, Havforskningsinstituttet 
drifter det og UiT Norges arktiske universitet er største bruker.
Skipet har 15 laboratorier, ekkolodd, fjernstyrt ubåt, helikopterdekk, 
seismikk, trål og muligheter for å sende ut værballonger. Det har stor 
kapasitet til kontainere, last og forsyninger. Skipet har også “moon 
pool” – en luke som åpnes i skutebunnen og gjør det mulig å senke ned  
forskningsutstyr, selv i tykk  is.  Isbryterbaugen, i kombinasjon med  
maskinkraft, gjør at skipet kan holde 3 - 4 knop jevn fart gjennom tung 
sjø og en meter massiv is. Hvis isforholdene blir krevende er skroget 
laget for at fartøyet kan hente fart, ramme isen og klatre opp på den for 
å bruke tyngden til å knekke isen ned.

«Kronprins Haakon» er bygd etter de siste reglene for sikkerhet og med 
topp moderne motorer som gir lite utslipp. Skipet har dobbelt skrog, kan 
ta imot redningshelikopter, slepebåter og slukke skipsbranner. Det kan 
huse 55 personer og har 38 lugarer.

Les mer om FF «Kronprins Haakon» på nettsiden: www.npolar.no

Addr: Mjosundvegen 294, 6693 Mjosundet // Tlf. kontor: 71 64 77 50 // Fax: 71 64 48 01 // E-post: kaare@slettaverft.no // www.slettaverft.no
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Kvalitetsbåter siden 1946
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CULTURAL ENRICHMENT SERENE SPACES AL FRESCO DINING

Did you know?
The world’s leading river cruise line is also  

rated the world’s best ocean cruise line.

BY R IVER & BY SEA
Only with Viking, the small ship experts.

Visit vikingcruises.com, call 1-855-8-VIKING or see your Travel Agent.
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