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Sammen for
vår maritime fremtid

Sjøfartsdirektoratet har styrket sin tilgjengelighet og service og jobber nå sammen med 
næringen for å ruste det maritime Norge for fremtiden. Et av resultatene er den symbolske 
dåpen av cruiseskipet Viking Star på selveste 17. mai – det første cruiseskipet under norsk 
flagg på ti år. Innflaggingen markerer en ny vitalitet i norsk sjøfartsadministrasjon.

Hele bilaget er en annonse utgitt av Sjøfartsdirektoratet
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Norge er en attraktiv flaggstat, og for oss 
i Sjøfartsdirektoratet er markedsføring av 
det norske flagget en viktig arbeidsoppga-
ve, ved siden av fokuset på økt sikkerhet 
til sjøs. De siste årene har tallet på skip 
under norsk flagg gått ned, noe som igjen 
har betydning for Norges mulighet for 
påvirkning i internasjonale forumer, som 
FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Denne 
trenden ønsker vi å snu. 

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen har som 
leder av direktoratet bygd en bedre ser-
vicekultur i direktoratet, der kontakten 
med kundene har økt fokus. Dette har 
blant annet resultert i en digitalisering av 
våre tjenester, og tiltak som har redusert 
saksbehandlingstidene. Stadig flere mel-
der tilbake at vi nå oppleves som en or-
ganisasjon som setter service høyt. Det er 
gledelig, og en stor inspirasjon i arbeids-
hverdagen.
 
Å markedsføre Norge som attraktiv flagg-
stat er også årsaken til at vi nå går ut 
med bilaget du sitter med. I direktoratet 
jobber det engasjerte og dyktige ansatte, 
som på sine ulike måter bidrar til at både 
direktoratet og næringen skal kunne ut-
vikle seg videre. Det har vi forsøkt å sette 
i søkelyset i dette bilaget. Vi skulle gjerne 
fått vist frem alle de spennende og viktige 
oppgavene vi jobber med, men sidetallet 
setter sine begrensninger. Vi håper like-
vel at reportasjene viser litt av bredden i 
det vi jobber med. 

– Og om det skulle det dukke opp en ledig 
stilling i direktoratet, kan jeg skrive un-
der på at vi har et trivelig og godt arbeids-
miljø med mange spennende oppgaver. 
God lesning!

Kjære leser

FO
TO

:  SJØ
FA

R
T

SD
IR

E
K

TO
R

A
T

E
T

DAG INGE AARHUS 
Kommunikasjonsdirektør  
i Sjøfartsdirektoratet Norge har lange og stolte tradisjoner til sjøs. 

Over 100 000 jobber i maritime bedrifter, og 
næringen omsetter for 174 milliarder kro-
ner. For å sikre at Norge også i fremtiden 
skal være en verdensledende maritim na-
sjon, må vi sørge for at næringen er konkur-
ransedyktig og har evne til å omstille seg. 

Sjøfartsdirektoratet gjør en viktig jobb for 
det maritime Norge. Direktoratet skal bidra 
til at sikkerhet, miljø og skipsregistrering 
ivaretas på en god og betryggende måte. 
Dette løfter vi opp i regjeringens maritime 
strategi. Der er sjøfartsadministrasjon og 
forenkling ett av åtte sentrale temaer. 

Sjøfartsdirektoratet er konkurranseutsatt. 
Rederiene kan velge å registrere skipene 
sine i andre lands registre. Dette betyr at 
direktoratet må tilpasse seg næringens be-
hov. Sjøfartsdirektoratet må lete etter gode 

løsninger sammen med rederier og sjøfolk. 
Digitalisering er et viktig forenklingstil-

tak for den maritime næringen. Det vil bi-
dra til å styrke konkurranseevnen til Norsk 
Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Jeg vil også trekke frem Sjøfartsdirektora-
tets forskriftsprosjekt, som gir sjøfolk, rede-
re og andre i næringen enklere og mer bru-
kervennlige regler. Kundenes forventninger 
øker. Derfor er det bra at Sjøfartsdirektora-
tet har styrket arbeidet med tilgjengelighet 
og service. Dette er viktig for å markedsføre 
Norge som en attraktiv flaggstat. 

Konkurransedyktige norske skipsregis-
tre bidrar til at aktivitet og hovedkontorer 
forblir i Norge. En stor norsk flåte gir oss 
større slagkraft internasjonalt. Gjennom in-
ternasjonale organisasjoner kan vi sørge for 
at nye internasjonale konvensjoner kommer 
raskere på plass. 

Slik kan vi være med på å heve standar-
dene for sikkerhet og miljø. 

Regjeringen jobber for at maritim næring 
skal være best mulig rustet for å takle utfor-
dringer og gripe nye muligheter. Jeg ser frem 
til å ta viktige steg for denne viktige nærin-
gen – sammen med Sjøfartsdirektoratet. 

Næringsminister Monica Mæland

Sammen for Norges 
maritime fremtid

FREMTIDSRETTET:  Næringsministeren har 
ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings-
politikk.

Sjøfartsdirektoratet skal 
sikre gode løsninger for næ-
ringen, rederier og sjøfolk. 
Slik ruster vi det maritime 
Norge for fremtiden.
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- makes you visible

W
estcon er Norges ledende totalleveran-
dør av tjenester inn mot rigg, skip og 
subseamarkedet.
Selskapet tilbyr vedlikehold, reklassifi-

sering og modifikasjoner på rigg og skip, inkludert 
prosjektstyring, ingeniørarbeid, produksjon og in-
stallasjon av høy kvalitet. Tjenester og produkter re-
latert til materialhåndtering, inspeksjon og elektro/
automasjon tilbys til hele offshoreindustrien, inklu-
dert subseabransjen.  

Evnen til å løse oppgavene raskt, kombinert med 
en effektiv prosjektledelse og god kostnadskontroll 
i prosjektene, kommer kundene til gode i form av 
leveringssikkerhet og lavere kostnader. Mange års 
erfaring har gitt svært god forståelse for de forhold 
som kunden arbeider under. Det gir rom for indivi-
duelt tilpassede løsninger for å løse kundens utfor-
dringer.  

Smidig og kostnadseffektivt
Som totalleverandør ordner Westcon i praksis alt fra 
A til Å fra det tidspunkt de har fått oppdraget. Med 
bred ekspertise og samtlige fagmiljøer samlet under 
én paraply, glir prosessene raskere og smidigere, og 
gir rom for kontinuerlig samarbeid med kundene for 
enda mer kostnadseffektiv levering. 

Den svært dedikerte arbeidsstokken har faglig 
innsikt og styrke som har vist seg å være en suksess 
i flere tiår. For kundene står 900 ansatte, inkludert 
150 ingeniører, klare til å ta på seg oppdrag av alle 
størrelser. Prosjektlederne benytter seg av Westcons 
egne prosjektledelsesverktøy basert på stor kunn-
skap og lang erfaring. Det gir sikker og effektiv gjen-
nomføringsevne.  

Optimal ressursbruk
Hvert år ankommer mer enn 100 rigger og skip verf-
tene til Westcon for å få utført nødvendig reparasjon 
eller planlagt vedlikehold, modifikasjon eller om-
bygging. Hele veien bistår konsernets egne ansatte 
alle nøkkelområder, fra løfteteknikk, elektro og au-
tomasjon til alle tradisjonelle verftsfag. Kombinert 
med en stor stab av egne ingeniører sikres det opti-
mal ressursbruk i alle ledd. 

De fire verftene er moderne utstyrt for å sikre ef-
fektiv produksjon og installasjon. Med en stab av 
spesialisert vedlikeholds- og reparasjonspersonell 
kan ressursene brukes til et vidt spekter av oppdrag 
innen rørlegging, elektrisk arbeid, stålarbeid, hy-
draulisk arbeid og mekanisk arbeid. Og i skrivende 
stund er verdens største rørbøyemaskin under in-
stallasjon i Ølen, med det resultat at tiden det tar å 

bøye et rør, reduseres til en brøkdel av hva tilfellet 
er i dag. 

Vedlikehold, reklassifisering/inspeksjon og mod-
ifikasjon av rigger og skip utføres også under drift. 
For kunden betyr det mindre nedetid og reduserte 
kostnader. For å ivareta sikkerheten offshore er det 
Westcons egne ansatte som leder dette arbeidet.  

Innovative løsninger
Westcon har fokus på høy kompetanse og er opp-
tatt av å utvikle innovative løsninger for komplekse 
problemstillinger. Et eksempel er den egenutviklede 
Westcon Laser Portal (WLP), en programvare som 
kombinerer måledata på en ny og brukervennlig 
måte. For å sikre effektiv inspeksjon offshore (IRM) 
har Westcon også et eget verktøy basert på nettbrett. 
I tillegg har de utviklet komplette produkter og sys-
temer som passer både til nybygg og retrofit, blant 
annet ulike kontroll- og styringssystemer – IAS, 
PMS, forskjellige kran- og løfteprodukter og elek-
triske systemløsninger. Alt basert på flere tiår med 
erfaringer fra skip og rigg.  

Utviklingen går stadig fremover. Westcon er med på 
å forme den. 

Mer informasjon om hva vi kan tilby, finner du 
på www.westcon.no. 
Du kan også ringe oss på 53 77 50 00 eller sende 
en e-post til westcon@westcon.no.

Vil du vite mer om Westcon 
Laser Portal? Se filmen her: 
www.westconyard.no/3D  

Westcon dokk Ølen Karmsund Helgeland Florø Ølen

Løsninger tuftet på lang erfaring, 
kompetanse og levende anlegg
Westcon tilbyr hele spekteret av produkter og tjenester for rigg, skip og subsea-
markedet. Det gir effektiv gjennomføring og bedre kostnadskontroll.  

FOTO:  JOHAN ALP

Bilaget distribueres med Dagens Næringsliv og Haugesunds Avis i juni 2015 og på Nor-Shipping 2015.
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Flaggene gikk til topps, og champagnen sprudlet   
– endelig var dagen her. Vi ble med da det første  
norskflaggede skipet ble døpt i Bergen på selveste 17.  mai.

Saken fortsetter på neste side.
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Camilla Grieg, Grieg Group:
– For oss er det utrolig viktig å støtte det 
norske maritime miljøet. Vi har stor tro på 
den kompetansen som er bygd opp gjennom 
generasjoner.

– I dag opplever vi en steinhard inter-
nasjonal konkurranse – markedet er elen-
dig. Vi er nødt til å være tydelige på hva vi 
forventer av leveranser og kostnader. Vi er 
glade for at rammebetingelsene er slik at det 

er mulig for oss å ha norsk flagg på hekken. Men også NIS 
har et potensial for forbedringer. Sjøfartsdirektoratet er flinke, 
samtidig som vi ønsker enda sterkere innsats når det gjelder 
effektivitet og vilkår. Vi opplever en god og konstruktiv dialog, 
og vi ønsker å være norske også i fortsettelsen. I alle sammen-
henger snakker vi varmt om flagget vårt. Det nytter ikke bare 
å si at vi har en av verdens største skipsflåter, det må ligge 
tyngde bak det norske flagget. I fellesskap vil vi jobbe for å bli 
bedre; i øyeblikket er markedet tøffere enn noen gang.

Ingar Skiaker,  
Höegh Autoliners:
– For oss er det viktig at skipene i vår flåte 
seiler under kvalitetsflagg, og vi ser flere for-
deler av å ha skip flagget i NIS, blant annet 
når det gjelder tonnasjeskattereglene. NIS 
er forutsigbart og lite byråkratisk, noe som 
forenkler gjennomføringen av våre prosjek-
ter når skip eller skipspant skal registreres. 
I tillegg ligger det også mye stolthet og tradi-

sjon i det å seile under det norske flagget på alle verdenshav. 
Det å videreføre en norsk, maritim tradisjon føles både riktig 
og viktig. NIS yter utmerket service når vi har behov for det.

– Men noe kan forbedres. Vår erfaring er at selve logis-
tikkprosessen ved utstedelse av sertifikater tidvis er veldig 
omstendelig. Her kan Sjøfartsdirektoratet lære av prosessene 
som andre flaggstater har, og vi håper at dette vil bedre seg  
i fremtiden.

Tore Jakobsen, Odfjell:
– Odfjell har 27 skip registrert i NIS. En 
viktig grunn til at vi de siste årene har re-
gistrert skip i Norge, er at rammevilkårene 
for norsk skipsfart er blitt bedre og mer for-
utsigbare. Så lenge rammebetingelsene for-
blir stabile, og ikke endres ved eventuelle 
regjeringsskifter, vil vi fortsette å ha skip 
registrert i Norge.

– En stor opplevelse, sier sjø-
fartsdirektør Olav Akselsen 
etter folkefesten som samlet 
rundt 20 000 mennesker på 
historiske Bryggen. 

Skipsreder Torstein Hagen ønsket å gjøre 
stas på hjembyen da Viking Star skulle dø-
pes, og lovet folkefest i byen på nasjonal-
dagen. Før selve dåpsseremonien, som fant 
sted i de sene kveldstimer, inviterte Viking 
Cruises til en stjernespekket gratiskonsert. 
Det hele ble avsluttet med et spektakulært 
fyrverkerishow. Kanskje var rederen og re-
presentanter for norske sjøfartsmyndigheter 
like stolte.

 – Det var spesielt å gå langs Vågen og 
se det store skipet med «Bergen» i hekken. 
Det satte en ekstra spiss på nasjonaldagen, 
vedgår sjøfartsdirektøren.

– Norsk flagg er et kvalitetsmerke. Jeg er 
litt patriotisk, det kjennes godt å seile un-
der norsk flagg, forteller Hagen. Viking Star  

får selskap av to søsterskip, Viking Sea og  
Viking Sky, som også vil ha det norske flag-
get i hekken. 

Stolt over innflagging
Men det var ingen selvfølge at cruiseski-
pene skulle registreres i NIS. Det er 10 år 
siden siste norskeide cruiseskip flagget 
ut. Innflaggingen er et resultat av et tett 
samarbeid mellom sjøfartsdirektør Olav 
Akselsen og Torstein Hagen.

– Jeg var opptatt av å finne ut hvordan 
det kunne la seg gjøre å seile under norsk 
flagg. Det var noen forhold som måtte av-
klares. Dialogen har vært svært god; re-
presentantene for Sjøfartsdirektoratet har 
vært usedvanlig imøtekommende, fortel-
ler Hagen.

– Jeg er stolt over at rederen velger det 
norske flagget, og håper at det vil gi en 
sterk signaleffekt til andre rederier om å 
følge etter. Vi har jobbet målrettet i lang 
tid for å gjøre Norge til den foretrukne 
maritime administrasjonen, noe som har 
ført til mange endringer i direktoratet, 

sier Akselsen. Næringsminister Monica 
Mæland er også svært fornøyd med inn-
flaggingen.

– Jeg er glad for at vi igjen får cruise-
skip registrert i Norge. Skip under norsk 
flagg er viktig for å beholde og videreutvi-
kle Norge som maritim nasjon. Regjerin-
gen jobber med å styrke sjøfartsadminis-
trasjonen og øke antallet skip under norsk 
flagg. Sjøfartsdirektoratets satsing på 
oppsøkende virksomhet og kundefokus 
skal bidra til at direktoratet foretrekkes av 
rederiene, sier Mæland. 

Prisen er «peanuts»
Viking Star kan ta imot 930 passasjerer i 
lugarer som varierer i størrelse fra 25 til 
135 kvadratmeter, alle med balkong. En 
tid har redere overgått hverandre i å bygge 
gigantiske cruiseskip som er som flytende 
hoteller. Torstein Hagen ville heller ha et 
flytende hjem.

– Et slikt cruiseskip tilbyr mer person-
lighet og en bedre totalopplevelse, tror vi.

– Menneskene forsvinner på disse enor-

me fartøyene; vi setter andre verdier først, 
forteller Hagen. Han ser ingen grunn til at 
andre redere ikke skal registrere cruise-
skip under norsk flagg.

– Prisen er litt høyere enn andre flagg, 
men det er bare «peanuts» i denne sam-
menhengen.

– Jeg har alltid likt å gå litt mot strøm-
men. Norsk flagg er også noe vi kan bruke 
i vår markedsføringsstrategi. Vi tror kun-
dene setter pris på vår prioritering, mener 
Torstein Hagen.

Viking Star er utrustet med restauran-
ter, barer og butikker, spa og fitness-sen-
ter, vinterhage og sportsdekk. Størrelsen 
gjør at skipet kan anløpe de fleste havner 
og legge til kai sentralt i byer. Skipet skal 
seile fra fjordene på Vestlandet til Øster-
sjøen og tilby turer sørover og inn i Mid-
delhavet.

Viking Cruises ble stiftet i 1997 og har 
vært verdens ledende elvecruiseselskap.

Turene på vannveiene i Europa, Russ-
land, Egypt, Kina og Sørøst-Asia har vært 
svært populære.

Sikkerhet i fokus
24. og 25. september arrangeres den årlige Sjøsikkerhetskon-
feransen i Haugesund. Ulike temaer innen sikkerhet for den 
maritime næringen settes på dagsordenen. Også i år legger 
Sjøfartsdirektoratet opp til åpen dag i forkant av konferansen, 
et opplegg som har hatt stor oppslutning de siste årene. På 
direktoratets nettside er det kobling til arrangementssiden, og 
allerede nå kan en uforpliktende legge inn sin e-postadresse 
for å få informasjon med én gang program og påmelding er 
klare. Konferansen arrangeres i maritime omgivelser på hotell 
Scandic Maritim ved Smedasundet i Haugesund.

STOLT:  Skipsreder Torstein Hagen tror kundene setter pris på at de prioriterer en innflagging til Norge.   FOTO: JOHAN ALP

Derfor velger vi 
norsk flagg

FEIRET: Med sine 220 meter skapte Viking Star et spektakulært bakteppe for folkefesten i Vågen. Sjøfartsdirektør 
Olav Akselsen (øverst i midten) var blant de mange som fikk med seg den stjernespekkede konserten. Nede til høyre 
ser man Sissel Kyrkjebø opptre sammen med den verdenskjente fiolinisten Charlie Siem.                       FOTO: JOHAN ALP

Festkledte bergensere 
vitne til norsk sjøfartshistorie
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De europeiske kyststatene samt Russland 
og Canada (Paris MoU) samarbeider om et 
listesystem der «white list» består av kva-
litetsflaggene, «grey list» anses som gjen-
nomsnittlige, og «black list» er rangeringen 
alle vil unngå.

Underdirektør Alf Tore Sørheim i Sjø-
fartsdirektoratet sier at det er svært viktig 
for Norge som flaggstat å ha en høy plas-
sering på «white list». Det er ikke mange år 
siden Norge lå på en 15.-plass. Sørheim gir 
æren for fremgangen både til næringen, de 
anerkjente klasseselskapene samt det arbei-
det Sjøfartsdirektoratet har nedlagt.

– Direktoratet tok noen grep for at Norge 
kunne klatre på stigen. Det gjelder blant 
annet å gi god informasjon til rederiene og 
klasseselskapene. Vi prøver å fange opp re-
derier eller fartøyer med uheldige statistik-
ker før de eventuelt havner i en tilbakehol-
delse i utlandet. Vi følger disse rederiene tett 
opp og prøver gjennom tilsyn og veiledning 
å snu negative trender. Rederiene har tatt 

dette seriøst og har i de fleste tilfellene vært 
flinke til å endre kursen der det har vært 
nødvendig. Norge hadde ikke tatt dette ste-
get opp på listen uten godt samarbeid mel-
lom næring og myndigheter, sier Sørheim.

Å ha et flagg med plassering på «white 
list» er nødvendig for at et fartøy skal oppnå 
et «low risk»-stempel. Et «low risk»-skip er 
et kvalitetsstempel for det enkelte fartøy og 
betyr at fartøyet vil bli inspisert sjeldnere. 
Skip på «grey list» eller «black list» kan bli 
utsatt for hyppigere kontroller.

Statistikken viser at skip under norsk 
flagg i løpet av tre år ble utsatt for ca. 1500 
inspeksjoner, som endte med 16 tilbakehol-
delser. 

Flaggstaten stiller opp
En tilbakeholdelse er alvorlig for et rederi. 
Først og fremst betyr det liggetid og tapte 
inntekter. Dernest er det et negativt stempel 
som forfølger fartøyet. Kunder har tilgang 
til slik informasjon og kan fort velge en an-

nen leverandør hvis et skip har vært i for 
mange problemer.

– Hva skal til for at et skip holdes tilbake?
– Den generelle regelen er at det skal 

være fare for liv, helse, miljø eller materielle 
verdier. Men det finnes ikke noen fasitsvar. 
Inspektøren må i hvert tilfelle bruke sitt 
skjønn, forklarer Sørheim.

Rederiene kan klage på en tilbakehol-
delse dersom de mener den er urettmessig.  

I første  runde må rederiet sende en klage til 
havnestaten. Dersom man ikke vinner frem 
her, kan man gå videre til et appellsystem i 
Paris MoU. Her er det viktig at flaggstaten 
er med på laget.

– Vi er innstilt på å hjelpe rederiet hvis 
vi mener det ikke var grunnlag for tilbake-
holdelse. Vi har flere eksempler på at tilba-
keholdelse er trukket tilbake etter at vi har 
klaget på vegne av rederiet, sier Alf Tore 
Sørheim.

Paris MoU-samarbeidet har over tid job-
bet for å harmonisere havnestatskontrolle-
ne. Det er innført felles opplæring, en felles 
database og felles prosedyrer for inspeksjo-
nene. Norge har vært en pådriver for å få 
dette til.

Internasjonalt er det en kamp om å bli 
notert på de beste listene. Det gir status og 
ikke minst mulighet til å oppnå «low risk»-
stempel for enkeltfartøyer.

Norge er registrert på kvalitetslistene 
også i Tokyo MoU og amerikanske USCG. 

– Dette viser at det norske flagget er et 
kvalitetsflagg over hele verden. Det viktige 
nå er at rederiene fortsetter i den gode ret-
ningen vi ser de er på vei i. Vi skal gjøre det 
vi kan for å sørge for fortsatt kvalitet, sier 
Alf Tore Sørheim.

Norge har klatret til andreplass på den eksklusive  
listen over land med de beste flaggene å seile under.  
Frankrike topper listen.

«White list» rangerer de beste skipsnasjonene

De tolv største rederiene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).
Størrelsen på grafikken er henhold til antall registrerte skip.
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Grieg Shipping

Odfjell SE

Höegh

Spar Shipping

DOF

Farstad

SKS/KGJS

Solstad

Solvang

Wilh. Wilhelmsen

BW

JO Tankers
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EXIGO
Native-IP Public Address & 
General Alarm system made for 
offshore and ship environments

Unique and complete maritime IP Station Range

Remote System Diagnostics via VPN

24/7 Worldwide Customer Service

After Sales Support Program

Retrofit Program for Sailing Vessels

OUR CUSTOMERS BENEFIT FROM:
 BATTERYLESS TELEPHONE

 SOUND RECEPTION

 TALK BACK

 INTEGRATED COMMUNICATION

 PUBLIC ADDRESS & GENERAL ALARM

 WIRELESS COMMUNICATION

 IP & ANALOG  CCTV

 MASTER CLOCK 

 IP-TV ENTERTAINMENT

 LOCAL AREA NETWORK

www.zenitel.com

WE HAVE EQUIPPED 
20 000 SAILING SHIPSGET IN TOUCH TODAY TO DISCUSS HOW 

sales@zenitel.com
Ph. +47 4000 2500     

WE CAN SUPPLY YOUR NEXT PROJECT:

Hele bilaget er en annonse utgitt av Sjøfartsdirektoratet

 KVALITETSBEVISST: Alf Tore Sørheim i 
Sjøfartsdirektoratet. FOTO: STEINAR HAUGBERG 

FOTO: ODFJELL

Norge i toppsjiktet
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Du kommer ikke nærmere med fly 
Widerøe har spilt en viktig rolle helt fra starten på det norske oljeeventyret.Ikke  
bare med hyppige avganger fra hele landet inn til knutepunktene. Vi tilpasser  
også våre avgangstider til korresponderende trafikk, så reisen går så smidig som 
mulig, enten du skal onshore eller offshore. Kall oss gjerne oljen i maskineriet.
wideroe.no 

Hele Norge. Hele tiden.

I dag har direktoratet en høyt kvalifisert og 
stabil arbeidsstokk. Det er rekruttert fag-
folk fra mange forskjellige land i Europa. 
Sammen danner de en gruppe som er godt 
egnet for dagens og fremtidens oppgaver 
innen sjøfarten.

– Egentlig hadde jeg ikke trodd at jeg 
kunne trives i en 9–16-jobb på land. Men 
jobben er overraskende kjekk, jeg har ikke 
angret en dag på at jeg begynte her, sier 
Heidi Therese Bless fra Karmøy.

Hun er utdannet styrmann og hadde 
en kremjobb på pionerskipet Viking Lady. 
Dette offshorefartøyet til Eidesvik Offshore 
er unikt i verden, siden det kan driftes både 
med LNG og med batterier som lades opp av 
en brenselcelle. Viking Lady fulgte en bore-
rigg i Barentshavet, og Heidi Therese Bless 

likte jobben som styrmann. Turnusen var 
fire uker på, fire uker av.

Vokser med oppgavene
– Det var en flott opplevelse å være i de 
mektige omgivelsene i nord. Men så kom 
signalene om nedgangstider i oljevirksom-
heten. Jobben føltes ikke så trygg lenger. 
Derfor søkte jeg Sjøfartsdirektoratet, fortel-
ler Bless.

Der arbeider hun i avdelingen utdanning, 
sertifisering og bemanning, og kan ikke få 
rost arbeidsplassen nok.

– Miljøet er veldig godt, jeg har dyktige 
og flotte kolleger. Godt arbeidsmiljø er vik-
tig for motivasjonen. Hver arbeidsdag er 
spennende, jeg føler at jeg vokser med opp-
gavene jeg jobber med. Det er givende å 

møte næringen, jeg får utvidet nettverk og 
også nye venner gjennom arbeidsplassen, 
sier Heidi Therese Bless.

Hun er en aktiv jente, som setter pris på 
de mange aktivitetene som arbeidsgiveren 
tilbyr. Trimrommet brukes nesten hver 
morgen. Ansatte kan delta i idrettsgrupper 
– klatring er et attraktivt tilbud, og ofte in-
viteres interesserte til kulturarrangementer 
eller turer.

Travelt i nord
Ansatte er ofte på farten til ulike deler av 
landet eller til konferanser og møter ulike 
steder i verden. Direktoratet må være repre-
sentert der næringen er. Derfor er det også 
naturlig å ha regionkontorer og tilsynskon-
torer.

I Tromsø har sjefingeniør Hans Trygstad 
Johansen og hans kolleger travle dager. Den 
ene dagen er det kanskje et skip i Kirkenes 
som skal inspiseres, den neste er det en 
ulykke med et fartøy i Troms. De ansatte 
må være forberedt på å legge til side ar-
beidsoppgaver og dra ut i felt på kort varsel.

– Det gjør jobben mer spennende og vari-
ert. Arbeidet er meningsfylt og viktig; det 
er sikkerheten til de som ferdes på havet, 
vi skal ivareta, påpeker Trygstad Johansen. 
Selv er han født og oppvokst i Hammerfest, 
og vet hva naturkreftene kan utløse. Derfor 
er det viktig å være forberedt og følge lover 
og forskrifter for ferdsel til sjøs.

Tilsynskontoret i Tromsø er underlagt  
regionkontoret i Svolvær i Lofoten.

Styrmann på 
offshoreskip 
gikk i land

AKTIV: Heide Therese Bless er glad for de mange tilbudene  Sjøfartsdirektoratet gir. Trimrommet 
benyttes gjerne før arbeidsdagen begynner. Bless arbeidet som styrmann på et offshoreskip før 
hun begynte i Sjøfartsdirektoratet.                                                                                  FOTO: PER LARS TONSTAD

Medarbeidere i Sjøfartsdirektoratet arbeider både med 
lokale, nasjonale og globale oppgaver. Spennvidden er 
stor – den enkelte ansatte får gode muligheter til å bruke 
sin kompetanse og tilegne seg ny kunnskap.

– Spennende i direktoratet

• Effective terminals for all types of goods
• Multimodal junction for transport by sea, air, rail and road
• The port for Norway’s largest industry cluster
• Operating 24 hours a day, 365 days a year●
• Floating cranes 400 metric tons, escortclass tugs,  

barges, VTS, pilots, guest moorings
• Frequent liner services to mainland Europe and the UK
• Two mobile cranes, each with 100 metric tons lifting capacity
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grenland-havn.no
ghv@grenland-havn.no

A MULTIMODAL  
TRANSPORTATION HUB
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– Gass er et miljøvennlig drivstoff med langt 
mindre utslipp enn diesel. Og reservene av 
naturgass er enorme, skipsflåten kan ha en 
sikker energikilde i århundrer. Nå venter vi 
på et internasjonalt gjennombrudd for LNG-
drevne skip, sier teknisk direktør Lasse 
Karlsen i Sjøfartsdirektoratet.

Utenfor vinduet ser han Danmarks-
fergen gli lydløst forbi på vei mot havn i 
Haugesund – fartøyet er drevet av gass.  
Til sammen seiler 46 norske skip nå på 
LNG, hele verdensflåten av LNG-fartøy er 
på 54 skip. Lav oljepris har kanskje medført 
at gjennombruddet for LNG-skip drøyer. 
Det er en kjensgjerning at det koster 15–20 
prosent mer å bygge et skip som skal drives 
med LNG. Noen land har også avventet et 
internasjonalt forskriftssystem, som vil bli 
IMO-adoptert i sommer. Forslaget til regel-
verk for skip og mannskapets kompetanse 
kommer fra Norge.

Usynlig, lukter ikke
Gass er en eldgammel energikilde, først 
tatt i bruk av kineserne for 2000 år siden.  
Allerede i 1807 ble LNG-teknologien utvi-
klet. I 1996 bestemte Stortinget at fire nye 
ferger skulle ha gass som energikilde.

– Utfordringene var mange, det fantes 
ikke noe regelverk. Det var radikalt å ta i 

bruk en energibærer som er usynlig og ikke 
lukter. LNG fordamper allerede ved en tem-
peratur på minus 198 grader. Vanlig skips-
diesel avdamper ikke før ved ca. 60 grader 
pluss. Å forhindre lekkasje og antennelse 
var en sentral utfordring, forteller Sjøfarts-
direktoratets tekniske direktør.

I en tidlig fase var det en idé å tilsette 
lukt i gassen. Men internasjonalt var det 
ikke stemning for det. Og på store gasstan-
kere ville det være umulig å arbeide om 
bord hvis gassen skulle lukte på grunn av 
avdamping fra lasten. Dermed måtte det 
utvikles systemer som ivaretok helse og sik-
kerhet på en god nok måte. LNG-drift måtte 
skje innenfor rammene som gjelder for all 
skipstrafikk. 

– Her ble det gjort grundig og viktig 
pionerarbeid. Motorleverandører var gode 
medspillere. Alle rørsystemer er doble, de 
inngår i en helt lukket krets. Materialet i 
gassrørene holder høy kvalitet, mellomrom-
met er ventilert og kontrollert av gassdetek-
tor, slik at en lekkasje kan detekteres før den 
skaper problemer, forteller Lasse Karlsen.

Sikkerhet i høysetet
Bunkring av gass bød på en spesiell utfor-
dring. Historiene har vist at gassulykker 
oftest skjer når systemene åpnes, og når 

kald væske skal føres mellom transporttan-
ker og bunkertanker. Retningslinjene for 
bunkring ble også utformet av norske myn-
digheter, og i dag er forskriftene så sikre at 
bunkring kan skje mens passasjerer er om 
bord i båtene. Norge har bidratt til at det nå 
utvikles en standard kobling for bunkring.

Alle LNG-drevne skip må ha en godkjent 
sikkerhetsstyring. Det er et detaljert kvali-
tetssystem der alle operasjoner skal vurde-
res i forhold til sikkerhet. Det gjelder drift 
under alle værforhold, hensyn til kryssende 
eller tilfeldig trafikk, kaiforhold osv. Disse 
sertifikatene må jevnlig revideres. Pas-
sasjerskip som drives med konvensjonell 
energi, trenger kun sikkerhetsstyring hvis 
de kan ta om bord mer enn 100 passasjerer.

Null utslipp av partikler
Teknisk direktør Lasse Karlsen trekker frem 
miljøgevinsten som den store fordelen ved 
gassdrevne skip. På grunn av klimatrusse-
len kommer det stadig strengere regler for 
utslipp til havs og til lands.

– Gassdrevne skip har null utslipp av 
partikler, som er et økende problem knyt-
tet til dieseldrift. NOx-utslippene reduseres 
med opp mot 90 prosent på gassdrevne 
skip, og CO2-utslippene er 38 prosent lavere, 
påpeker Karlsen.

Internasjonalt er det stor interesse for å 
ta i bruk LNG som energikilde. Et japansk 
rederi bygger et gassdrevet bilfrakteskip 
som skal seile under norsk flagg. I Danmark 
og Sverige drives store bilferger med gass. 
Lasse Karlsen sier at elleve delegasjoner fra 
store skipsfartsland har besøkt Sjøfartsdi-

rektoratet for å se nærmere på LNG-drift. 
Sjøfartsdirektoratet har også vært i Tysk-
land, Kina, Singapore og Hongkong for å 
presentere teknologien. Karlsen opplever at 
mange er nysgjerrige på de norske erfarin-
gene.

– De avgjørende spørsmålene er kost-
nadene og tilgangen på LNG i de sentrale 
verdenshavnene. Singapore har lagt alt til 
rette, de andre store havnene i østen kom-
mer etter. EU har en ambisiøs plan for mil-
jøvennlige energibærere. LNG er en grønn 
energi som verdensflåten vil ta i bruk mer 
og mer, tror Lasse Karlsen. Han er stolt over 
at direktoratet har bidratt til en fremtidsret-
tet innovasjon.

– Når noen kommer til oss med gode 
ideer, vil vi lytte og se på mulighetene. Vi 
samarbeider gjerne, og ser at denne pioner-
ånden har gitt gode resultater, sier Lasse 
Karlsen.

Norge fører an med 
gassdrevne skip

MILJØVENNLIG:  Teknisk direktør Lasse 
Karlsen i Sjøfartsdirektoratet er stolt over at direk-
toratet har vært en sentral partner for å få på 
plass et internajsonalt regelverk for LNG-drevne 
skip. – Naturgass finnes det enorme mengder 
av, og energien er langt mer miljøvennlig med 
mindre utslipp enn fra diesel, påpeker Karlsen.  
          FOTO: BJARTE AMBLE

NORSK TEKNOLOGI:  Mastrafjord ligger til kai i Mortavika mens en av de andre LNG-fergene i rute forlater fergeleiet.                           FOTO: STEINAR HAUGBERG

Gassnasjonen Norge har flest gassdrevne skip i verden. 
Teknologien er utviklet her til lands, og Norge har hånden 
på rattet når det internasjonale regelverket for bygging og 
drift av LNG-drevne skip nå kommer på plass.

Nesten 80 prosent av verdensflåten under norsk flagg

Dedicated expert of Ballast 
Water Treatment Systems

OceanSaver is a leading global provider of 
class-approved, high capacity and tech-
nologically advanced ballast water treat-
ment systems (BWTS’). The system offers 

a reliable and streamlined solution for both retrofit 
and new building projects. It delivers high-perfor-
mance filtration in combination with disinfection 
through patented electrodialysis, flexible system in-
stallation, operation without restrictions as well as 
complete compliance with the regulations proposed 
by the International Maritime Organization (IMO) 
and the US Coast Guard (USCG) requirements to be 
in force as of January 1st 2016. 

Established in 2003, OceanSaver was one of the 
world’s first companies dedicated exclusively to the 
provision of patented and approved BWT solutions. 
The company is headquartered in Drammen, Nor-
way, with local offices in Busan, Korea and Shang-
hai, China. The staff is local and with strong marine 
background in order to provide the full specter of 
assistance to ship owners and yards, from technical 
support and engineering to project delivery, service 
and commissioning. 

Established market leader
Today, OceanSaver is an established market 

leader in the industry, and a significant player in 

the development of BWT technology facing the final 
ratification of the IMO’s Ballast Water Management 
Convention. 

OceanSaver has delivered major contracts in all 
of its core market segments; medium to large-sized 
vessels within the Crude Oil Tankers, tankers with 
submerged ballast pumps, bulk Carriers and LNG/
LPG vessels, delivering perfection to the retrofit and 
new building markets. As of March 2015 the compa-
ny had a reference list totaling 150+ BWTS to ship 
owners and yards worldwide.

Retrofit – the complete package
Preparing for the IMO ratification and retrofit 

market to come, Mrs Helle Hundseid, CEO of Ocean-
Saver as of January 2015, states; - OceanSaver un-

derstand retrofit. We have unparalleled hands on 
experience from previously performed retrofits and 
competence in design, engineering and project ex-
ecution, including interface management. We can 
provide the complete package, from initial concept 
studies to system commissioning including hando-
ver to owner, within the timeframes required for 
project build-up and dry-docking. 

Currently OceanSaver is building the already ex-
perienced organization to meet the demands and 
expectations of the coming retrofit market. 

– By choosing OceanSaver you are guaranteed an 
easy-to-operate, energy optimized and safe BWTS 
that is capable of operating in all water conditions 
worldwide, at the highest technical standards, says 
Hundseid.

Whilst the technology is central to OceanSaver, 
its customers and vessels with installed systems are 
supported by an experienced and knowledgeable 
24/7 global service network, including spare parts 
handling through the Norwegian based HQ as well 
as third party agents. 

OceanSavers is living its vision: creating today  
– leading tomorrow. 

OceanSaver as leader in the BWT Technology development
OceanSaver is working toward a common understanding within the maritime industry 
of having BWT systems compliant with all regulatory and environmental requirements. 
With USCG testing currently underway, OceanSaver is one of the defined frontrunners 
in achieving final type approval, aiming for certificate in hand early next year.

For further information, please contact Alan Linderoth 
ali@oceansaver.com
Vice President Sales & Marketing

Transportation and introduction of invasive organic material into new marine 
environments can have devastating effects, wiping out fishing industry and 
spreading diseases. OceanSaver is playing an important role in the develop-
ment of ballast water treatment technology preventing this to happen by  
supplying the market with class and IMO approved systems, in addition to  
being a frontrunner in achieving USCG type approval. 

“Ballast water pollution is 
one of the four greatest 
threats to the world’s 
oceans”
– International Maritime Organization (IMO)

Learn more about OceanSaver and its Ballast Water Treatment System 
at www.oceansaver.com

The C2E disinfectant unit, 
OceanSavers core technology 
– skid mounted for ease of installation
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Sjøfartsdirektoratet måtte pløye ny mark 
for å godkjenne drift av den aller første 
batterifergen. Det viktigste var at det 
skulle være like sikkert å seile med den-
ne fergen som med andre, konvensjonelt 
drevne ferger.

Det var skipsverftet Fjellstrand i Har-
danger og rederiet Norled som tok initia-
tiv til å bygge verdens første batteridrev-
ne og utslippsfrie ferge. Fartøyet måtte ha 
lett skrog og gode propeller og gli lett i 
vannet. Fergen ble bygd i aluminium, 
ikke stål.

– Brannsikkerhet var den største be-
kymringen, forteller Øyvind Skog og Eli-
sabeth Førland, som jobbet med prosjek-
tet i Sjøfartsdirektoratet.

Det fantes ikke noe regelverk for hvor-

dan slike ferger skulle bygges. Direktoratet 
samarbeidet blant annet med Forsvarets 
forskningsinstitutt, og prosjektet bidro til 
å bygge kompetanse for flere parter.

– Brannsikkerheten i batterirom-
met ble ivaretatt ved at man tok i bruk 
vanntåke. Det er ørsmå vanndråper som 
svever som tåke i rommet. Partiklene ut-
vides 1700 ganger når de møter flammer 
– oksygenet fortrenges, og ilden kveles 
effektivt, sier Skog og Førland.

Ideelt sett skulle direktoratet ha ønsket 
flere testresultater og mer dokumenta-
sjon. Fagområdet er i utvikling, og med 
mer kunnskap er det mulig at det vil stil-
les andre krav til batteridrevne fartøyer. 
Trolig er batteri mest aktuelt som spis-
senergi på hybridfartøy i fremtiden.

Verdens eneste batteriferge

UTVIKLING:  Elisabeth Førland og Øyvind Skog har vært med på å utvikle forskrifter for drift av verdenes 
eneste batteridrevne ferge. FOTO: PER LARS TONSTAD

Verdens eneste batteriferge seiler mellom Lavik og  
Oppedal på E39-forbindelsen i Sogn og Fjordane.

ELBÅT: Verdens første helelektriske ferge, Ampere, på vei over fjorden.  FOTO: NORLED 
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Metanol som energikilde oppfyller de sta-
dig strengere miljøkravene, men tilgjenge-
ligheten er begrenset på det store verdens-
markedet. 

Sjøfartsdirektoratet har samarbeidet 
med initiativtakerne for å få prosjektene 
godkjent innenfor det generelle regelverket. 

– Metanol er et stoff som kan antennes 
raskt, og det avdamper ved bare 11–12 gra-
der. Solide rørsystemer og lukkede syste-
mer skal sikre at væske ikke kommer på 
avveier og utgjør en sikkerhetsrisiko, sier 
Øyvind Vormedal, Raymond Lone og Kol-
bjørn Berge, som har vært Sjøfartsdirekto-

ratets folk på dette prosjektet.
De forteller at listen for sikkerhet er lagt 

høyt, så vil erfaringene vise om kravene 
kan senkes.

Sjøfartsdirektoratet er glade for at krea-
tiviteten i næringen er stor, og etaten er 
innstilt på å være med på å finne gode løs-
ninger for gode prosjekter.

– Prosjektene er som regel godt gjen-
nomtenkte når de fremmes for oss. Vi skal 
ikke være bremseklosser, men skal være 
positive og bidra til å realisere bærekraf-
tige prosjekter, fremholder Vormedal, Lone 
og Berge.

Tankskip 
vil seile på  
metanol

POSITIVE:  Når folk kommer til Sjøfartsdirektoratet med gode ideer, er vi positive og prøver å finne 
gode løsninger, slik at prosjektene kan realiseres, sier Øyvind Vormedal (t. v.), Raymond Lone og 
Kolbjørn Berge, som har arbeidet med å godkjenne fire tankskip som skal drives med metanol.  
 FOTO: PER LARS TONSTAD

I løpet av 2016 vil de fire første skipene i verden krysse 
bølger med metanol som drivstoff. En norsk og en svensk 
reder samarbeider om å bygge fartøyene, tankskip på 
rundt 50 000 tonn.

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt

www.marintek.no

Teknologi erobrer havrommet

MARITIM HAVENERGI SJØMAT ARKTISOLJE OG GASS

DISCOVER WHAT 
OSM MARITIME GROUP
C A N  D O  F O R  Y O U  W I T H  O U R

FULL SERVICE 
SOLUTIONS

osm.no

Batteridrift i medvind
DET KOMMER STADIG NYHETER om batteridrift i maritime forumer.  
I sommer skal det som trolig er verdens første batteridrevne sjark, sjøsettes, 
og rederiet Eidesvik meldte nylig at de skal installere batteri på offshorefar-
tøyet Viking Queen. 

– Viking Queen blir dermed det første offshorefartøyet i drift som får instal-
lert et slikt system. Dette er derfor en milepæl innen miljøsatsing offshore, 
og viser at det er mulig å oppnå betydelig mer miljøvennlig drift også for 
eksisterende tonnasje, skriver Eidesvik i en pressemelding. 

Også i Trondheim blir det jobbet med banebrytende teknologi. I ti år har 
SINTEF og Siemens samarbeidet med båtprodusenten Selfa om miljøvenn-
lige løsninger for fiskefartøy. Det har resultert i verdens første batteridrevne 
sjark, som etter planen skal sjøsettes i sommer. 

Hele bilaget er en annonse utgitt av Sjøfartsdirektoratet
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– Sikkerheten er det viktigste. Det er til pas-
sasjerenes, rederiets og samfunnets beste at 
vi gjør en god jobb, sier sjefingeniør Hans 
Trygstad Johansen i Sjøfartsdirektoratet.

Goalsevarre seiler over den værharde 
Lyngenfjorden med biler og passasjerer. 
Hvert år utsteder rederiet en egenerklæring 
om fartøyets tilstand. Inspektørene har lis-
ten og vil kontrollere om den stemmer med 
virkeligheten. Hvis kartet ikke samsvarer 
med terrenget, blir det påpekt, og rederiet 
må ordne opp.

Skipstrafikken rundt Tromsø er intens, 

som den er langs hele norskekysten. Norske 
og utenlandske skip, små og store, er på vei 
til sine havner. Denne ferdselen må være 
trygg, skipene må ha de sertifikater de tren-
ger, og være utrustet slik loven krever. Det 
er inspektørenes rolle å sjekke at tilstanden 
er tilfredsstillende, og at det maritime regel-
verk følges.

– Skipene er generelt i bedre stand i dag 
enn for noen år siden. Redereiene vet hva 
som kreves, og det er sjelden vi kommer 
over virkelig graverende forhold, fortel-
ler Johansen og inspektørene Tor William  

Johannessen og Tom Hartvigsen ved  
Sjøfartsdirektoratets Tromsø-kontor.

Bekymringsmeldinger
På dataskjermene kan de følge skipstra-
fikken i sitt område. Flere og flere båter 
installerer AIS, et automatisk identifika-
sjonssystem. Fartøyets navn kommer opp 
på skjermen, og med noen tastetrykk kan 
inspektørene sjekke skipets historikk og 
fakta.

Havnestatskontrollene er viktige hjelpe-
midler for å skape trygghet på sjøen. Båter i 
dårlig forfatning er en fare både for seg selv 
og andre, de skal ikke seile. Inspektørene 
drar både ut på uanmeldte og anmeldte in-
speksjoner, og er særlig oppmerksomme på 
kjenninger som har vært i problemer før.

– Vi ønsker ikke å bruke tvangsmidler 

og eventuelt holde skip tilbake. Det er alltid 
siste løsning. Vi må bruke et visst skjønn, 
men må alltid være sikre på at forskriftene 
følges, understreker Hans Trygstad Johan-
sen.

Goalsevarre er snart seilingsklar. Inspek-
tørene har påpekt noen forhold, kaptein 
Daniel Fagerborg redegjør for hva som er ut-
bedret. Det har vært harde sjøslag mot skro-
get. Nye plater sveises sammen. Når fergen 
settes på sjøen igjen, foretar inspektørene 
en siste sjekk, og Goalsevarre kan settes inn 
i trafikk igjen.

Inspektørene følger den daglige trafikken 
og plukker selvstendig ut hvilke fartøyer 
som skal inspiseres. Men ofte mottar de 
også bekymringsmeldinger.

– Det kan være en los som reagerer og 
melder fra til oss. Også publikum er på vakt 

Travelt for Sjøfartsdirektoratets inspektører

På jobb for alles sikkerhet
Stemningen er munter, men alvor ligger bak når  
inspektører fra Sjøfartsdirektoratet går om bord  
i fergen Goalsevarre i Tromsø. Sjekklisten er lang.

og kan ta kontakt. Disse henvendelsene føl-
ger vi opp, forteller inspektørene i Tromsø.

Døm ikke etter utseende
Det er ulike grader av inspeksjon ved hav-
nestatskontroller. Den minst omfattende be-
tyr at inspektøren går en runde på skipet og 
sjekker dokumenter og sertifikater. Hvis det 
er noe inspektørene stusser over, vil de be 
om flere detaljer og eventuelt foreta en total 
gjennomgang. En utvidet inspeksjon kan ta 
en dag og betyr også at det må avvikles liv-
båtmanøver eller branndrill. Inspektørene 
skal også sjekke arbeidstid og at lovhjemlet 
hviletid er fulgt.

Etter mange års erfaring vet inspektørene 

at de ikke må dømme et skip etter utseende. 
Hvis rederen ikke har hatt råd til å male 
skutesiden, betyr ikke det nødvendigvis at 
fartøyet er i dårlig forfatning. 

– Noen utenlandske trålere og lasteskip 
kan se slitne og stygge ut. Men når vi har 
sjekket for eksempel russiske skip, som det 
er mange av her nord, finner vi ofte ut at de 
har bedre redningsutstyr enn norske fartøy. 
Et av de fineste maskinrommene jeg har 
opplevd i denne jobben, var på et russisk 
tankskip, forteller Tom Hartviksen.

De føler at de er velkommen om bord i 
de fleste fartøy. Rett nok kan stemningen 
bli litt trykket hvis påleggene er mange.  
Inspektørene kan aldri gå på akkord med 

sikkerheten, og rederiene vet at det ikke 
nytter å lure seg unna. Tor William Johan-
nessen humrer når han forteller om kaptei-
nen som lurte på om de kunne ta en snarvei 
og ordne ting seg imellom.

– Det er utrolig hva som kan ordnes med 
en kasse småsei, svarte inspektøren spøke-
fullt. Det ble ingen sei på inspektøren, men 
noen pålegg til rederiet.

Inspektørene opplever at mannskapet 
er glade for at de gjør en grundig jobb om 
bord. Det har en preventiv virkning å se 
folk i Sjøfartsdirektoratets uniform. Inspek-
tørene prøver å fange opp stemningen blant 
mannskapet. Det kan være at deler av be-
setningen er misfornøyd med noe, mens 

eierens interesse kanskje er å søke de enkle 
og billige løsningene. Slike motstridende in-
teresser kan det være viktig å avdekke.

Inspeksjonene er blitt utvidet etter hvert 
som kravene er blitt flere og mer detaljerte. 
Hensyn til miljø vektlegges mer enn før. For 
eksempel må det tas oljeprøver for å sjekke 
svovelinnhold – saftige gebyrer venter hvis 
noen prøver seg på å gå med dårlig brenn-
olje nær kysten.

– Trygg ferdsel på sjøen er til alles bes-
te, vi bidrar så godt vi kan til å forebygge 
ulykker og skader på liv, helse og miljø, sier 
inspektørene Hans Trygstad Johansen, Tor 
William Johannessen og Tom Hartvigsen i 
Tromsø.

 FOTO: PER LARS TONSTAD

GRUNDIG SJEKK:  Sjefingeniør Hans Trygstad Johansen (t. h.) foretar sammen med sine kolleger en grundig sjekk av fergen Goalsevarre, som trafikkerer den værharde Lyngenfjorden i Troms.  
De blir tatt godt imot av kaptein Daniel Fagerborg på Goalsevarre.                         FOTO: PER LARS TONSTAD

  

Ledende leverandør  
av maritim sikkerhet
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Vi jobber hardt for maritim sikker-
het og prøver å være en innovativ 
og frempå utvikler som følger 
regelverket og har gode produkter.

Survitec gikk av med enda en seier, bedriften vant 
anbudet med Statoil om å levere sikkerhetsutstyr til 
prestisjeprosjektet Johan Sverdrup. 

– Dette blir den største enkeltordren vi har av slikt 
utstyr, forteller Bjørn Nogva, salgs- og markedssjef i 
Survitec Norway AS, og legger til at de fikk prosjektet 
på bakgrunn av selskapets faglig tyngde og evne til 
å gjennomføre en leveranse, der krav til dokumenta-
sjon er like viktig som selve produktet. 

Survitec er en komplett partner innenfor maritim 
sikkerhet og leverandør av maritimt brann-, red-
nings- og sikkerhetsutstyr. 

– Når vi gikk seirende ut av anbudsrunden, kan 
det henge sammen med vekting av pris, men også 
fokus på bransjer som er stabile, og der dokumen-
tasjonskunnskap og historikk er vesentlige faktorer, 
mener Nogva.

Ledende i markedet
Statoil-kontrakten er selskapets største enkeltkon-
trakt på produktleveranse. 

– Men vi har flere større, løpende kontrakter 

innenfor service og vedlikehold av evakueringsløs-
ninger til ferger og passasjerskip, understreker han.

Survitec Norway AS har utviklet og levert evaku-
eringssystemer til over 60 prosent av passasjerfar-
tøyene i Norge samt til en rekke offshore- og passa-
sjerfartøy som seiler internasjonalt.

– Vi har også nylig inngått kontrakter om å levere 
evakueringssystemutstyr til elleve nye fartøy, samt 
hydraulisk teleskopisk gangveiløsning til Havfors-
kningsinstituttets nye forskningsfartøy, Dr. Fridtjof 
Nansen, forteller han.

Offshorefartøy kan være ute i operasjon i lengre 
perioder enn ett år. Bransjen har derfor hatt et stort 
ønske om å ha lengre serviceintervaller på rednings-
flåtene. 

– Det vanlige er at vi tar inn flåtene hver tolvte må-
ned. Da gjennomgår de en fullstendig test der de blå-
ses opp, trykktestes og sjekkes for slitasje, feil og ska-
der. I tillegg bytter vi vann, proviant og pyroteknisk 
utstyr samt sjekker at alt fungerer som det skal. Sur-
vitec har derfor utviklet løsninger for flåter der de  har   
30 mnd. mellom hver gang skipene må til service, 
forklarer Nogva.

Johan Sverdrup – illustrasjon: Statoil

MF Landegode.



18 19

Han la ut i sin 24 fots snekke, selvsagt med 
redningsvesten på, for sikkerhets skyld.

– Plutselig var det som om sjøen trakk 
seg ut, og jeg hørte et drønn. Så kom bølgen, 
forteller den sjøvante offshorearbeideren.

Mann og fartøy var hjelpeløse da brott-
sjøen traff skrått på baugen. Naturkreftene 
var så mye sterkere.

– Jeg havnet under vann og kjente at 
redningsvesten ble blåst opp. Jeg var godt 

kledd, og de tunge vernestøvlene gjorde 
det ikke akkurat lettere å svømme, husker 
Sjursen.

Farkosten lå med kjølen i været, og et-
ter hvert klarte Henrik å kave seg opp på 
båten. Der satt han og var ørlite i villrede 
om hva slags skjebne som ventet. Det var 
langt til folk og ingen andre båter i nærhe-
ten. Tanker om at dette kunne være slutten, 
streifet ham.

– I lommen hadde jeg mobiltelefonen. 
Utrolig nok var det liv i den. Jeg klarte å slå 
nummeret til søskenbarnet mitt, som bodde 
ikke så langt unna. Han forsto nok hva jeg 
sa, men jeg kunne ikke høre ham. Likevel 
ga det meg håp om at hjelp var på vei, sier 
Sjursen.

Utmattet
Han innså raskt at han ikke kunne satse 
på å sitte på kjølen av båten til slektnin-
gen kom. Det var ikke så langt til nærmeste 
øy. Han hoppet i vannet igjen og la på svøm. 
Redningsvesten holdt ham flytende høyt i 
vannet.

Igjen plaget disse tunge støvlene ham. 
Han prøvde å sparke dem av seg, men det 
var umulig. Minuttene i sjøen var lange, 

kanskje tok det 20 minutter å nå øya.
– Tunge dønninger veltet mot berget. Det 

var ikke lett å ta seg opp på land. Men nå 
var jeg glad for at jeg hadde verneskoene – 
jeg fikk godt fotfeste, forteller Henrik Sjur-
sen.

Søskenbarnet hans var et annet sted på øya 
da han fikk nødropet fra havet. Han måtte 
ringe en annen person og be ham trå til.

For tredje gang måtte Henrik Sjursen 
hoppe i bølgene, og prøve å ta seg ut til bå-
ten som hadde kommet. Nå kjente han hvor 
mye kampen hadde kostet. Kreftene holdt 
på å ta slutt, kroppen var nedkjølt, han var 
stiv og utmattet. Redningssentralen var 
også varslet, og snart svevde et rednings-
helikopter over ham.

– Jeg berget livet, ene og alene takket 

Takker redningsvesten for at han berget livet
Stormen hadde endelig stilnet, og sjøen utenfor Feøy 
ved Karmøy hadde lagt seg til ro. Den fine dagen tidlig i 
desember 2014 ville Henrik Sjursen benytte til å lete etter 
noen hummerteiner som hadde forsvunnet i uværet.

POSITIVT:  Sjøfartsdirektør Olav Akselsen er glad for nedgangen i antallet omkomne etter ulykker 
med fritidsbåter og håper den positive trenden vil fortsette.           FOTO: STEINAR HAUGBERG
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være redningsvesten, er konklusjonen 
Henrik Sjursen trekker. Han er glad for 
påbudet om å ha på seg redningsvest, og 
håper alle respekterer loven. Det handler 
om liv og helse og respekt for havet og na-
turkreftene.

Det som kunne ha blitt en tragedie, 
endte som en solskinnshistorie. Men det 
er dessverre ikke alltid slik. Kort tid etter 
meldte avisen Fremover i Narvik om en 
nokså identisk ulykke. Forskjellen var bare 
at hobbyfiskeren i den åpne båten var fes-
tet til båten med en sikkerhetsline. Det var 
ikke nok. Han ble funnet druknet i sjøen.

Positiv trend
Statistikken viser at antallet omkomne i 
ulykker med fritidsbåter sank fra 34 i 2013 

til 28 i 2014. Fjoråret bød på den varmeste 
sommeren på lenge, og det var trolig mer 
aktivitet på sjøen enn vanlig.

16 av de 28 omkomne i fjor brukte ikke 
flytevest, seks hadde på seg vest, mens det 
er ukjent om de øvrige seks brukte det.  
Av statistikken fremgår det forøvrig at 
voksne menn er overrepresentert på døds-
statistikken.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen håper 
den positive trenden vil fortsette. 

– Vi jobber videre med holdningsskapen-
de arbeid, blant annet på de store båtmes-
sene. Det samme gjør mange andre etater 
og organisasjoner. Så håper vi det blir en 
flott båtsesong, der folk nyter sjølivet, og at 
sikkerhet blir en naturlig del av turplanleg-
gingen, sier Akselsen.

OLJERELATERTE FAG
BORING/ HAVBUNN

www.BergenMaritime.no 
Tlf. 55 33 75 00

MARITIME FAG 
NAUTIKK OG MASKIN

KURSSENTER
SIMULATORPARK

Med kurs for

fremtiden!
Bergen maritime videregående skole: 
Matros • Bore/Brønnoperatør • Motormann
Elektriker • Industrimekaniker • Automatiker 
Bergen maritime fagskole avd. Bergen: 
Dekksoffiser og maskinoffiser • Petroleumstekniker 
Bergen maritime fagskole avd. Austevoll: 
Dekksoffiser, ledelse operativt nivå. 
Kurssenter: Offshorekurs • Maritime kurs • Hydraulikk

Hele bilaget er en annonse utgitt av Sjøfartsdirektoratet

TAKKNEMLIG: – Jeg berget livet ene  
og alene takket være redningsvesten,  
sier Henrik Sjursen, som kjempet alene  
i opprørt hav en desemberdag i fjor.   

 FOTO: DAG INGE AARHUS

LUNEFULLT: Været kan brått slå om fra idyll til livsfarlige forhold, noe Henrik Sjursen har erfart.  
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– Rederiene vil ha gode og effektive tjenes-
ter. Vi må helst være i forkant av utviklin-
gen, sier avdelingsdirektør Anita Malmedal 
ved avdeling for Skipsregistrene i Bergen. 

Sammen med sine 19 ansatte er hun opp-
tatt av å opprettholde en servicerettet avde-
ling. Men NIS har seilt i litt tung sjø siden 
midt på 1990-tallet. Antallet skip registrert 
under norsk flagg, har gått jevnt nedover si-
den toppen, med 917 skip notert i 1991. Ved 
siste årsskifte var 522 skip registrert i NIS.

– Vi er svært glade for at utviklingen nå 
ser ut til å ha stabilisert seg. Hittil i år har 
vi økt antallet til 529 skip under norsk flagg. 
Ekstra gledelig er det at Viking Cruises 
har valgt å registrere det nye cruiseskipet  
Viking Star hos oss. Det er ti år siden siste 
cruiseskip flagget ut, forteller Malmedal.

Digitalisering
NIS har tatt kraftige tak for å forenkle saks-
behandlingen. Digitalisering er nøkkelen.

– Vi har innført flere nye elektroniske 
løsninger, blant annet gjelder det utstedel-
se av sertifikater. Refusjonsordningen er  
100 prosent digitalisert. Ved innflagging 
godtar vi at flere dokumenter sendes elek-
tronisk, forteller Anita Malmedal.

Vaktordningen er utvidet slik at den til-
byr flere tjenester enn å ta imot rapporter 
om ulykker og alvorlige hendelser på sjøen. 
Vi har opprettet rederikontakter, slik at 
kundene kan forholde seg til én person. En 
egen innflaggingsgruppe er beredt til å ta 
imot flere kunder.

– Er dere i mål med moderniseringen, el-
ler kommer det flere tilbud?

– Flere digitale tjenester vil komme.  
Vi må tilby en moderne tjeneste som kan 
konkurrere med andre registre. Vi skal 
være mest mulig tilgjengelige for våre kun-
der. Digitale tjenester gjør at rederiene kan 
få løst sine behov raskt og effektivt, uavhen-
gig av hvor de befinner seg i verden, frem-

holder Malmedal. Hun legger til at direkto-
ratet konstant jakter på interne og eksterne 
tidstyver.

Ambisiøse mål
Skipsregistrene har gjennomført flere kon-
taktmøter med rederiene for å få kunnskap 
om hvor skoen trykker. De siste årene har 
verdensflåten økt, men NIS har ikke fått ta  
del i den veksten. Skipsfarten er en konser-
vativ næring, samtidig som  den er svært 
innovativ når det gjelder teknologi. Mange 
har hatt en oppfatning av at direktoratet er 
preget av treg saksbehandling og tungdre-
vet byråkrati. Nå er grunnlaget lagt for at 
NIS skal bli mer attraktivt for rederiene.

– Et sterkt NIS gir også Norge større 
tyngde internasjonalt, blant annet i det vik-
tige IMO-arbeidet. Nå får vi mange positive 
tilbakemeldinger fra kundene. Vår hovedvi-
sjon er at vi skal være den foretrukne ma-
ritime administrasjon, vi skal være synlige, 

Stadig mer av saksbehandlingen til Sjøfartsdirektoratet, herunder Norsk Internasjonalt 
Skipsregister (NIS), skjer nå digitalt. Direktoratet er stadig på jakt etter mer effektive  
måter å arbeide på.

The power of i 3 - integrated intelligent information.
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Enklere og mer 
effektive tjenester

NY TREND: Avdelingsdirektør Anita Malmedal er 
glad for at nedgangen i NIS-registrerte skip har 
stoppet. – Vi effektiviserer tjenestene for å gi et 
bedre tilbud til våre kunder, sier Malmedal.
                                                 FOTO: STEINAR HAUGBERG

ALLE FOTO: HAAKON NORDVIK

kompetente og kunderettede, understreker 
Anita Malmedal.

I en ny strategiplan, som skal gjelde fra 
2016 til 2019, settes det mål om at 65 pro-
sent av den norskkontrollerte flåten skal 
være registrert under norsk flagg. I dag lig-
ger andelen på rundt 40 prosent.

ONLINE: Utvidet vaktordning og flere 
digitaliserte tjenester gjør NIS-registre-
ring mer attraktivt for stadig flere redere.
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– Ofte er det mulig å løse situasjonen der 
og da, mye kan ikke vente til neste dag. For 
rederiene er det alfa og omega å drifte bå-
tene, liggetid betyr tapte inntekter, påpeker 
underdirektør Alf Tore Sørheim i Sjøfarts-
direktoratet.

Norsk flagg er garantien for at hjelpen 
fra Sjøfartsdirektoratet ikke er langt unna. 
Direktoratet legger vekt på at telefonen skal 
være betjent av kompetente medarbeidere  
som har adgang til de rette databasene og 
lett kan hente frem et sertifikat eller gi et 
svar på en eventuell dispensasjonssøknad. 

– Tilbakemeldinger vi har fått, er at ser-
vicen og tilgjengeligheten under enkelte an-
dre flagg kan være varierende. Vi er opptatt 
av at de norske skipene skal seile så lenge 
sikkerheten er ivaretatt på en god måte, sier 
Sørheim.

Det har hendt at rederier med skip som 
seiler under andre flagg, har vært fristet til 
å be om hjelp fra Sjøfartsdirektoratet. Da 
må direktoratet henvise til flagget skipet 
seiler under. Norsk myndighet kan for ek-
sempel ikke utstede en dispensasjon til et 
skip som seiler under fremmed flagg.

Underdirektør Sørheim er glad for at di-
rektoratet nå kan tilby en utvidet service 
til rederier som har sine skip registrert 
under norsk flagg. Tidligere tok vakttelefo-
nen bare imot meldinger om ulykker eller 
alvorlige hendelser.

Konkurransefortrinn
– Men det finnes vel en terskel for hva 
døgnvakten kan bistå med?

– Det bør dreie seg om såkalte hastesa-
ker, eksempler kan være en situasjon der  
vår bistand kan sikre at skipet får drifte 

videre og unngår unødig liggetid. Norske 
skip opererer på alle hav i alle tidssoner, 
derfor er det viktig å ha en 24/7-tjeneste. 
De fleste setter pris på å få snakke med 
en kompetent medarbeider som er innstilt 
på å hjelpe til. Hvis et skip skulle være så 
uheldig å stå fast på en grunne, gir det 
trygghet å snakke  med en person som 
forstår situasjonen og kan gi gode råd. 
Døgnvakten kan kontakte rette fagavde-
ling, og får ordnet opp i det aller meste. 
Men vi kan aldri gå på akkord med sik-
kerheten, det er fundamentet for alle av-

gjørelser som fattes, understreker Alf Tore 
Sørheim. 

Tilbakemeldingene fra norske rederier 
er at de setter stor pris på den utvidede 
servicen på vakttelefonen. 

– Denne tjenesten har vært etterspurt, 
nå er den på plass. Vi er glade for å kunne 
yte den. Vår bistand kan bety forskjellen 
mellom å få seile videre og å bli holdt tilba-
ke. Tilbakeholdelse er et negativt stempel 
som følger fartøyet, det er et konkurranse-
fortrinn å ha rene skip, sier underdirektør  
Alf Tore Sørheim.

Vakttelefonen i Sjøfartsdirektoratet er bemannet  
24 timer i døgnet, året rundt. Dersom et skip under  
norsk flagg får problemer et eller annet sted i  
verden, er vakten i Haugesund beredt til å bistå.

 FOTO: STEINAR HAUGBERG 

Beredt til å hjelpe  
 – døgnet rundt

Berg-Hansen tilbyr spesialløsninger 
for håndtering av reiser innen olje, 

offshore, energi og shipping.

Berg-Hansen 
Energy, Resources 

& Marine

Her er fordelene:
– Global tilstedeværelse med lokal kunnskap
– Ekspertrådgivere - tilgjengelige 24/7/365

– Tilgang til fleksible og globale marinepriser
– Bestilling og reiseinformasjon tilgjenglige på pc, 

nettbrett og mobil
– Integrert visumhåndtering

24 TIMER I DØGNET:  Norske skip opererer på alle 
hav i alle tidssoner, derfor er det viktig å kunne tilby 
en døgnkontinuerlig vakttjeneste, sier underdirektør 
Alf Tore Sørheim i Sjøfartsdirektoratet. 
 FOTO: STEINAR HAUGBERG 
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Take control, 
save fuel and enviroment!
• Kyma Shaft Power Meter

• Kyma Ship Performance System

• Diagnostic Tool Box

• Diesel Analyzer

• Kyma Steam Analyzer

E-mail: sales@kyma.no   I   www.kyma.no

KSP Office 
WEB

– Web-based  
solution for 
Kyma Ship  
Performance

Performance Analysis

  See us at Nor-Shipping,

 stand # C04-30f S H I P  P E R F O R M A N C E  M O N I T O R I N G

– Holdninger er blitt viktigere, blant annet 
er sjøvettreglene tatt inn i pensum. Moder-
ne fritidsbåter går raskere enn før, derfor er 
det viktig å ha kunnskap om navigasjon, re-

aksjonsevne, tunnelsyn og forsinkelse ved 
bruk av elektronisk utstyr i høy hastighet, 
forteller overingeniør Heidi Therese Bless i 
Sjøfartsdirektoratet.

Forebygging av ulykker er vektlagt i det 
nye pensumet, som trådte i kraft 1. mars 
2015. Kandidaten må ha mer kunnskap om 
sikkerhetsutstyr, som dødmannsknapp, an-
ordninger for ombordstigning og drivanker. 
Meteorologi er nytt i pensum, og kandida-
tene kan derfor nå få spørsmål  om vær og 
vind, sjøforhold og sikt. 

Kravene til utregning av misvisning og 
avvik er redusert, og regneoppgavene er tatt 

bort. Nå er det tilstrekkelig å vite hva disse 
begrepene betyr, og ta hensyn til dem.

– Det er viktigere å kunne bruke GPS, 
VHF og mobiltelefon og kjenne til mulig-
heter og begrensninger for disse hjelpemid-
lene, sier Bless.

Til sammen skal det nye pensumet sette 
førere av fritidsbåter i stand til å ferdes trygt 
på sjøen. Respekt for andre sjøfarende er nå 
understreket.

Nødvendig fornyelse
av båtførerpensum

BÅTFØRERBEVISET: Harald Blindheim (78 t. v.) er stolt mottaker av båtførerbeviset fra 
instruktør Bernt Nilsen. FOTO: NORSK TEST AS.

FOTO: STEINAR HAUGBERG

Hvert år tar rundt 15 000 personer båtførerprøven.  
Nå er pensum til testen fornyet og tilpasset dagens  
fritidsferdsel på sjøen.

Ønsker at flere tar prøven
Alle som er født etter 1980, må ha båtfører-
bevis for å kunne føre fritidsbåt på mellom 
8 og 15 meter eller med motor med mer enn 
25 hestekrefter. Sjøfartsdirektoratet anbefa-
ler likevel at folk som vil ferdes på sjøen, tar 
kurs og båtførerprøven, uavhengig av om 
de er født før eller etter 1980.

– Mange eldre og erfarne båtførere sier at 
de allerede har de ferdigheter som trengs, 
og ikke behøver å ta båtførerprøven. Men 
ved å ta prøven blir kandidaten testet i opp-
datert kunnskap blant annet om naviga-
sjon, sjømerker og hvilke regler som gjelder 
på sjøen. Skal man leie båt i utlandet, kan 
man risikere å bli spurt om båtførerbevis, 
selv om man på grunn av alder er fritatt for 
dette kravet i Norge. Og det nytter ikke å 
ringe Sjøfartsdirektoratet og skryte på seg 
lang erfaring og be om å få beviset utstedt, 
det er nødvendig å bestå testen, fremholder 
Bless.

Det er mulig å ta båtførerprøven uten å 
gjennomgå kurs på forhånd. De fleste som 
går på kurs, opplever det likevel som nyt-
tig og lærerikt, og det finnes mange ulike 
kursopplegg og kurssteder over hele landet. 
Selve prøven består av 50 spørsmål, som 
skal besvares i løpet av en time.

Båtførerbevis gir grunnlag for utstedelse 
av det internasjonale båtførerbeviset (ICC). 
For å få dette beviset må kandidaten i tillegg 
til å ha båtførerbeviset ta en praktisk prøve 
og fylle ut en egenerklæring om helse.

Fritidsskippersertifikat er trinnet over 
båtførerbeviset og gir rett til å føre båter 

på  mellom 15 og 24 meter i definerte farts-
områder. I læreplanen er det nå tatt inn to 
nye emner som er navigasjonshjelpemidler 
i praksis og håndtering av fartøy.

I praksis betyr det at det er nødvendig å 
bruke fartøy i opplæringen. Alle kursarran-
gører må derfor skaffe seg egnet fartøy til 
sin virksomhet dersom de skal undervise i 
de nye fagene. Læreplanen er fortsatt på 120 
timer. Både den gamle og den nye lærepla-
nen kan benyttes frem til 1.1.2016. Etter det 
er det ny læreplan som gjelder.

Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent privat skole med utvidet kristen formålsparagraf. Skoleskipet Gann 
består av selve skipet, MS Gann, og et skoleanlegg på land. Skolen utdanner årlig 60 elever innen VG1 Teknikk 
og Industriell Produksjon og 60 elever innen VG2 maritime fag.  
Skoleskipet Gann tilbyr også kompetansegivende og lovpålagte kurs for den maritime næringen.

Hvorfor velge Skoleskipet Gann
• Skolen er STCW godkjent som opplæringsinstitusjon for maritime konvensjonsfag
• Du får opplæring av dyktige lærere og topp kvalifiserte sjøfolk
• Du får bo om bord på skipet under hele utdannelsen eller kursperioden
• Du får plikter og ansvar som sjøfolk om bord
• Du går sjøvakter og får seile på tokt til inn- og utland
• Du finner din plass i et flott sosialt miljø

Verdier som kjennetegner vår organisasjon:
Trygghet- Tilhørighet- Mestring- Anerkjennelse

post@gann.no
tel: 51 85 40 60
www.gann.no

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

Vil gjere det enklare  
å bygge skip i Noreg
NYE REGLAR knytta til Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) 
kan gi norske  
verft fleire kontraktar om å bygge skip. – Vi ynskjer at norske verft 
skal kunne bygge fleire skip. Difor opnar me for at GIEK kan garan-
tere for fleire byggesaker, seier næringsminister Monica Mæland. 
Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) gir garantiar på vegne 
av staten. Endringa kjem i samband med regjeringas nye maritime 
strategi. Regelen gjeld frå og med 1. mai.

Hele bilaget er en annonse utgitt av Sjøfartsdirektoratet

NYTT PENSUM:  Å ta båtførerprøven er  
nyttig selv for eldre, erfarne båtførere, sier  
Heidi Therese Bless. FOTO: STEINAR HAUGBERG
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Banebrytende teknologi 
uten kjemikalier

N
orske Enwa kan nå omsider presentere en 
«selvrensende» evaporator – vannproduk-
sjon helt uten bruk av kjemikaler. Pro-
duktet er utviklet i danske maritime fag-

miljøer der fokuset har vært vannproduksjon uten 
kjemikalier, lite fotavtrykk og minimalt plassbehov 
i forbindelse med vedlikehold og service. 

– Tradisjonelt er det brukt kjemikalier, og mann-
skapet har måttet bruke både hansker og briller når 
disse skulle håndteres, men det slipper man nå. 
Enwa Fresh Water Generator (FWG) med ScaleGu-
ard technology eliminerer behovet for injeksjon av 
anti-scaling-produkter og reduserer vedlikeholdsbe-
hovet betydelig. Produsert vann til lavere kostnad  
enn med konvensjonelle FWG er hva Enwa nå kan 
tilby sine kunder, forteller Peter Eriksson, Business 
Development Director i Enwa Water Technology AB. 
Og understreker at selskapet er svært fornøyd med 
å kunne presentere sitt siste tilskudd til produkt-
porteføljen. Produktet er både bedre for miljøet, gir 
mindre jobb for besetningen samt reduserer tid og 
kostnader.

– Det er tre måter å skaffe seg ferskvann om 
bord på skip på: bunkre ferskvann fra land, gene-
rere ferskvann om bord med en ferskvannsgenerator 
eller bruke omvendt osmose (RO) – sistnevnte har 
Enwa lang erfaring i å designe og bygge ved vår fa-
brikk i Sverige, forklarer Eriksson.

Enwas egenutviklede og patenterte EnwaMatic-
teknologi vinner stadig nye tilhengere, og nærmere 
5000 installasjoner er å finne både i skip, offshorein-
stallasjoner og bygninger. Teknologien består enkelt 
fortalt i å filtrere vannet og samtidig behandle det 

gjennom bearbeidede mineraler. Partikler fjernes, 
og vannets egenskaper blir balansert slik at van-
net blir ikke-korrosivt og man unngår avleiringer 
og bakterier. Bedre energioverføring, mindre ener-
giforbruk og lavere vedlikeholdskostnader er resul-
tatet av riktig og kjemikaliefri vannbehandling –  
EnwaMatic®.

Ny rensemetode for ballastvann
Shipping frakter over 80 prosent av verdens råva-
rer og overfører nærmere 3–5 milliarder tonn bal-
lastvann internasjonalt hvert år. Ballastvann er helt 
avgjørende for sikker og effektiv drift av moderne 
shipping. Det gir balanse og stabilitet til et ulastet 
skip. Det kan imidlertid utgjøre alvorlige trusler mot 
økologi, økonomi og helse.

– Tusenvis av marine arter fraktes gjennom bal-
lastvann, noe som har resultert i spredning av frem-
mede arter til områder der de ikke forekommer na-
turlig. Både japanske østers og kongekrabben er et 
godt eksempel på dette, forteller Eriksson.

Disse invasjonene av nye organismer kan true det 
lokale økosystemet og er en av de fire største trus-
lene verdenshavene står overfor. 

– En internasjonal konvensjon om behandling 
av ballastvann ventes å tre i kraft innen ett år, men 
flere skipsredere har allerede tatt i bruk systemer 
for å møte de krav som kommer. Enwa er agent og 
distributør for OceanGuard Ballast Water Treatment 
System (BWTS), et system som behandler ballast-
vann ved hjelp av frie radikaler som dreper alt liv 
i vann. Systemet er så effektivt og virkningsfullt at 
man kun trenger å behandle vannet under ballaste-

ring, understreker han. 
I tillegg til den unike teknologien bruker systemet 

lite strøm og opptar lite plass ombord. Produsenten 
er så sikker på sin teknologi at de allerede før alle 
tester er gjennomført, garanterer sine kunder at sys-
temene vil oppfylle USCG sine krav.

Enwa er en totalleverandør av systemer og pro-
dukter for vannbehandling på land og offshore.  
Etterspørselen etter mer og renere vann er økende.

– Enwa jobber kontinuerlig for å møte dette beho-
vet og sikre at våre løsninger skaper reelle verdier 
for våre kunder, forteller Eriksson før han avslut-
ningsvis oppfordrer oss til å besøke hjemmesiden 
deres, www.enwa.com.

ENWA GRUPPEN består av en rekke selskaper med 
vann som kjerneområde. Water Technology  er en av tre  
divisjoner i gruppen og betjener offshore- og marin-
markedet samt industri og eiendom.

GJENNOM KONTINUERLIG utvikling og fokus på  
verdiskaping hos våre kunder videreutvikler vi løpende 
våre tjenester og har de senere år beveget oss fra å være 
en produktleverandør til system- og tjenesteleverandør.

Ny teknologi fra Enwa bidrar til mindre kjemikalier om bord og et bedre miljø.Tusen takk for tilliten! 
Den 25. februar 2012 tegnet vi det første ENC abonnement med vår første kunde, Havila Clipper. I løpet av de påfølgende  
3 år har mer enn 50% av norske fartøyer blitt abonnenter på NAVTOR ENC Service. Vi tar dette som en bekreftelse på at vårt 
«Pay As You Sail» konsept ble slik vi planla; lett å bruke, lett å oppdatere og enkelt å administrere. Tilbakemeldingene fra 
brukerne har også gitt oss mange gode innspill slik at vi kan videreutvikle vår e-navigation service for å gjøre navigatørens 
arbeid lettere, gjøre seilasen sikrere og sist men ikke minst bidra til at sjøfarten blir mer effektiv for redere og operatører.

Samtlige av oss NAVTOR ansatte takker for tilliten og ønsker dere alle en vellykket seilas videre.   

Annonse NorShipping.indd   1 20.05.2015   09:31:49

Navtor

Horten havn – enkelt 
og effektivt midt i 
Oslofjorden

Norges største 
ferjeselskap 
– Best på miljøvennleg 
og påliteleg transport 

www.fjord1.no
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EidE MarinE SErvicES aS
Your m aritime provider

•	 Heavy-lift	operations
•	 Heavy-lift	dock	ships
•	 Barge	hire	/	transport
•	 Towage
•	 Service	and	supply	base	for	the
	 oil	industry
•	 Engineering
•	 Marine	contracting	services
•	 Management

•	 The	provision	of	semi	
	 submersiblebarges
•	 The	provision	of	
	 accommodationbarges
•	 The	provision	of	ROV	systems
•	 Dredging
•	 Salvage	operations
•	Wreck	removal EIDE	MARINE	SERVICES	

Tlf:	534	83	500
www.eidemarine.com
E-post:	post@eidemarine.com

Havromsteknologi gir
et hav av jobbmuligheter

I
nstitutt for marin teknikk (IMT) ved NTNU ut-
danner og forsker på metoder og teknikker som 
gjør en i stand til å vurdere og utvikle tekniske 
og operasjonelle løsninger for landets største ek-

sportnæring. Sivilingeniørutdanningen i marin tek-
nikk er et femårig masterprogram der de første to og 
et halvt årene er felles. Deretter kan en velge mellom 
åtte forskjellige fordypninger. 

– Det er stor interesse og god søkning til studiet 
innen marin teknikk. For at vi fortsatt skal være 
verdensledende innen faget, ønsker vi å motivere og 
rekruttere flere elever samt at vi arrangerer skipsde-
signkonkurransen Ocean Space Race hvert år her på 
Tyholt i Trondheim, med stor interesse fra elevene. 
I juni i år vil instituttet bidra til Ocean Talent Camp 
på Rådhusplassen i Oslo, sier professor Bjørn Egil 
Asbjørnslett og professor og instituttleder Harald  
Ellingsen ved IMT. 

Tradisjonelt har marin teknikk vært et studium der 
guttene har rådet grunnen. Ved siste års opptak var 
imidlertid omlag 45 prosent jenter. Studiet tiltrekker 
seg også mange utenlandske studenter på campus 
Tyholt i trønderhovedstaden, som preges av et godt 
og levende, internasjonalt studentmiljø.

Forskning
Det verdensledende Center for Autonomous Marine 
Operations and Systems (AMOS) er ett av NTNUs 
fire nye sentre for fremragende forskning. AMOS 
skal bidra til å utvikle intelligente skip og havkon-
struksjoner og autonome, ubemannede farkoster 
både under vann, på vann og i luften. I tillegg vil 
en utvikle roboter som kan operere med høy pre-
sisjon og sikkerhet i ekstreme situasjoner. Dette er 

nødvendig for å møte utfordringene relatert til miljø 
og klima, sikker maritim transport, kartlegging og 
overvåkning av store  hav- og kystområder, offsho-
re, fornybar energi, fiskeri og havbruk samt olje- og 
gassutvinning på dypt vann og i arktiske strøk.

Instituttet deltar også i flere sentre for forskerstyrt 
innovasjon (SFI), blant annet sammen med Høgsko-
len i Ålesund, som fra 2016 blir en del av NTNU.

Ferdigutdannede masterstudenter har en unik sjan-
se til å bli en av de over 100 doktorgradsstudenter  
som instituttet har under utdanning hvert år. Ferdi-
gutdannede studenter fra marin teknikk har et hav 
av jobbmuligheter etter endt studium – i en variert 
næring.

Ocean Space Centre
– Nå venter og håper vi på at regjeringen gir klar-
signal for å bygge fremtidens kunnskapssenter for 
teknologi, Ocean Space Centre. Marinteknisk senter 
har vært og er det største sivile marintekniske udan-
nings- og FoU-senteret i den vestlige verden. Med 
Ocean Space Centre vil dette videreføres og føre  
Norge videre inn i fremtiden, konkluderer professo-
rene Ellingsen og Asbjørnslett.

Norge ligger i verdenstoppen innen marin vitenskap, teknologi og nærings-
virksomhet. Omlag 40 prosent av verdiskapningen kommer fra havet. Norge 
er en havnasjon. For å sikre at virksomhetene på havet og i havrommet blir 
bærekraftige, kreves det ny kunnskap og ny teknologi, noe som i fremtiden 
må realiseres ved hjelp av dagens ungdom. 

Fartsprøve under Ocean Space Race.

www.ntnu.no

Doktorgradsstudenter forbereder forsøk.

MARIN TEKNIKK: Studenter bygger båt.

Fred. Olsen & Co.

Shipping since 1848 

Fred. Olsen & Co. dates back to 1848 when the Fred. Olsen family first engaged in shipping. The related companies, 
Bonheur ASA and Ganger Rolf ASA, both listed on Oslo Stock Exchange, have owning interests in a fleet of drilling 
vessels, cruise vessels and transport- and installation vessels for offshore wind turbines. The companies also hold 
interests in other renewable energy activities, including wind farm projects in the UK, Ireland, Norway and Sweden. 

Visit the companies at: fredolsen.no, bonheur.net, ganger-rolf.com or call : (+47) 22 34 10 00.
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Norway has a long and proud maritime history, and 

for over 150 years Norwegian shipping has been 

a major player on the world’s oceans. Today, the 

Norwegian shipping industry is stronger than ever 

and the Norwegian fl eet is one of the world’s largest 

and most advanced. 

NAVIGATING IN A NEW CLIMATE

1800 Norwegian 

ships and rigs
in action around the world

SHORT SEA OFFSHORE SERVICE

-4.2%

DEEP SEA OFFSHORE CONTRACTOR

For more information see www.rederi.no

Rederiforeningen
KRIGSSEILERREGISTERET
– alle krigsseilere får hver sin hjemmeside
Det nye nasjonale Krigsseilerregisteret skal inneholde opplysninger om alle norske 
menn og kvinner som under andre verdenskrig seilte for Nortraship – i hjemmeflå-
ten, i marinen, for allierte og nøytrale handelsskip og i alliert marine. I tillegg skal 
også utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten, registreres. 
Krigsseilerregisteret er under utvikling og vil bli lansert i august/september 2015.  
Her vil alle krigsseilere få sin egen «hjemmeside». Stiftelsen Arkivet i Kristiansand og 
Lillesand Sjømannsforening/sjohistorie.no utvikler Krigsseilerregisteret i samarbeid, 
med god støtte fra Samlerhuset Norge AS.  I tillegg bidrar følgende sjømanns-
foreninger i en nasjonal dugnad for å realisere prosjektet:

Aust-Agder:
Risør og Lyngør Sjømandsforening
Tverdalsøen Sjømannsforening
Arendal Sjømannsforening
Grimstad Sjømannsforening  
Lillesand Sjømannsforening

Hordaland:    
Bergens Skipperforening

Møre og Romsdal:
Aalesund Skipperforening

Oslo:
Oslo Sjømannsforening

Rogaland:
Haugesund Sjømands- og Skipperforening 

Telemark:
Brevik og Omegn Sjømandsforening
Skien Sjømannsforening 

Vest-Agder:
Christianssands Sjømandsforening
Mandal Sjømannsforening
Farsund Sjømannsforening 

Østfold:
Fredrikstad Sjømannsforening

«Krigsseilerregisteret er utrolig viktig for alle pårørende som 
søker etter informasjon om slektninger som var krigsseilere.» 
                                                                                                                                                                                                                                     Jon Michelet

Sjøfolk har en variert og spennende arbeidshverdag, 
der de kommer tett på vær og naturkrefter.  Hvert år 
inviterer Sjøfartsdirektoratet til fotokonkurranse for 
sjøfolk, og i fjor var det motiv fra ulike arbeidssituasjo-
ner som toppet konkurransen. De 15 beste bildene fra 
den norske konkurransen gikk automatisk videre til en 
nordisk finale.

Blinkskudd fra havet

Sjøfolk har en variert og spennende arbeidshverdag, der de kommer tett på vær og naturkrefter. Hvert år inviterer Sjøfartsdirektoratet til fotokonkurranse for sjøfolk, og  

i fjor var det motiver fra ulike arbeidssituasjoner som toppet konkurransen. De 15 beste bildene fra den norske konkurransen gikk automatisk videre til en nordisk finale.
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KAPTEIN BJARNE HOVLAND, KL SANDEFJORD

KAPTEIN MIKHAIL CHULANOV, WILSTON GARSTON

STYRMANN JONATAN SVENSSON, RESSURSPOOL EIDESVIK

MATROS ANDREAS WOLDEN, KL SANDEFJORD

STYRMANN JONATAN SVENSSON, RESSURSPOOL EIDESVIK
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…the first ocean-
going vessel from 

Viking River Cruises 
suits anyone turned 
off by the new breed 

of mega ships.

“

”

You’re going 
to love

Viking Star.

“

”GENE SLOAN
  USA TODAY 

This is one absolutely
beautiful ship.
Different from 
anything else

at sea.

“

”CAROLYN SPENCER BROWN
 CRUISE CRITIC
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Viking Cruises
Grafisk ferdig.


