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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner.Vår kystlinje er en av verdens lengste, og vi råder over havareal som er mer enn seks ganger større enn vårt landareal. Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene, som til sammen står for om lag 70 prosent av våre eksportinntekter.Vi er en av verdens største og mest avanserte skipsfartsnasjoner og utgjør en sentral rolle på det internasjonale maritime markedet.Vi har lange tradisjoner innenfor skipsbygging og skipsfart. Helt fra vikingtiden til i dag. under den stolte seilskutetiden på 1800-tallet var Norge verdens tredje største skipsfartsnasjon. Vi gikk fra seil til damp, og videre til en moderne maritim industri som igjen la grunnlaget for det norske oljeeventyret. I dag ser vi at nye broer er i ferd med å bygges.  I tillegg har vi har en leverandørindustri helt i verdensklasse. Norge er også helt i front når det gjelder maritimforskning og ansvarlig forvaltning av havets ressurser.Med bakgrunn i vår tradisjon og den posisjonen vi har nasjonalt og internasjonalt hviler et ansvar.Havet handler om mer enn bare flere jobber og vekst. Havet vil også være avgjørende for å løse flere av våre fremste globale utfordringer. Innen 2050 er det anslått at verdens befolkning teller mer enn 9 milliarder mennesker. En raskt økende befolkning vil gi økt etterspørsel etter både mat og energi.Samtidig må verdens utslipp av klimagasser reduseres betydelig for å unngå de største skadevirkningen av klimaendringeneSamtidig som olje- og gass fortsatt vil mette en del av vårt energi behov i mange år ennå, må vi nå begynne å se på alternativer. Vi må tenke smartere og mer effektivt for å redusere menneskets miljø fotavtrykk.I den sammenheng vil jeg gjerne introdusere en liten film snutt som jeg har lånt av Kongsberg



Innovasjon og ny teknologi
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Innovasjon og ny teknologi

2015 2017

Maritim Strategi Hav Strategi
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Presentasjonsnotater
Som dere ser er det behov for en endring. Vi ser at tradisjonell skipsfart ikke kan fortsette med å spy ut med forurensende gasser. Vi kan ikke drifte våre skip som før.Vi må tenke nytt.Vi må se på alternativer, vi må effektivisere vi må gjøre ting smartere.Som noen av dere kanskje vet har Norge etablert en rekke strategier som skal ivareta mange av de utfordringene vi står ovenfor.Regjeringens Maritime strategi av 2015 og Havstrategien av 2017 beskriver satsningsområder som skal ivareta endringen som vi står ovenfor.Maritim strategi går spesifikk på den maritime næringen, mens Hav strategien er en samle strategi for PetroleunæringenMaritim NæringOg Sjømatsnæringen



Innovasjon og ny teknologi
• Miljø
• Kompetanse
• FoU
• Innovasjon
• Blå vekst
• Internasjonale rammebetingelser
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Miljø, Kompetanse, Forskning, utvikling, innovasjon, Blå vekst i ett internasjonalt marked er tematikk som går igjen i både den Maritime- og Hav strategien. Vi har ett forvaltningsansvar. Og som sjøfartsadministrasjon vi legge til rette for at Norge skal bli ett foregangsland innenfor ny, bærekraftig og sikker teknologi.Vi vil; legge til rette for videreutvikling av den maritime næringen og utvikling av nye, smarte systemer innenfor bærekraftige rammer,sørge for at lovgivningen ikke hindrer innovasjon og teknologi- og erfaringsoverføring på tvers av havnæringene, ogarbeide for å sikre et teknologinøytralt regelverk som bidrar til å fremme sikker teknologisk utvikling.



Den norske modellen – «Den maritime klyngen»
• Et kunnskaps basert Norge
• Den komplette og unike klyngen;

– Utviklere
– Integratorer
– utstyrsleverandører
– Distributør
– Operatør/ reder
– FoU-er
– Myndighet

Samarbeid = suksess
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I Norge er vi privilegert med tanke nyvinning;Vi har en internasjonalt ledende maritim næring, med konkurransedyktige bedrifter innenfor hele bredden av det maritime næringsspekteret. Næringen er svært internasjonal og har en høy eksportandel.Den maritime klyngen består av alt fra virksomheter som designer, utvikler, bygger, distributør, vedlikeholder, modifiserer varer og tjenester til det maritime markedet. Men også reder, operatør og charter, utstyrleverandører og integratorer.i den «norske modellen» finner vi også forsknings og utviklings institusjoner samt myndighets aktører.I Norge har vi fått til ett tett innovativt samarbeid som mange flaggstater virker fjernt. Til tross for forretningshemmeligheter har vi funnet en felles plattform. En plattform som er omhandler innovasjon og ny teknologi i ett sikkert, effektivt og miljøvennlig shipping segment.I stedet for å fokusere på hemmeligheter, fokuserer vi på mulighetene til å gjøre norsk innovasjon til internasjonal standard. 



Den foretrukne maritime administrasjonen

1. En kundeorientert og effektiv administrasjon

2. En synlig, kompetent og anerkjent administrasjon

Norge = Kvalitet
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Sjøfartsadministrasjonen er en viktige og sentral aktører i denne klyngen.  Sjøfartsdirektoratet er konkurranse utsatt, og vi ønsker å være den foretrukne maritime administrasjonen og har derfor satt oss 2 mål:Å være en mer kundeorientert og effektiv administrasjonÅ være en synlig, kompetent og anerkjent administrasjonVi ønsker å være anerkjent for vår kompetanse.Vi vil fremme den norske stemmen i internasjonale fora og vi skal bli lyttet til. Vi skal ha et godt samarbeid med både forsknings- og utdanningsinstitusjoner, verft, utstyrsprodusenter og designere. Og vi vil legge til rette for et godt trepartssamarbeid med rederiorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene.



Bidra til å gjøre norsk innovasjon til internasjonal standard

• Fremme bærekraftig norsk maritim industri som er sikker og miljøvennlig 

• synlig og anerkjent internasjonalt
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Ny teknologi

Hensiktsmessigverdiskapende

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi vil gjøre norsk, sikker og bærekraftig innovasjon til internasjonal standard!Sjøfartsdirektoratet skal være en synlig og anerkjent aktør i det internasjonale regelverksarbeidet. Direktoratet skal i samspill med næringen arbeide for at norsk innovasjon setter standarden i internasjonalt regelverk. Og direktoratet skal prioritere arbeidet som er viktig for Norge som flagg-, kyst- og havnestat.



Bidra til å gjøre norsk innovasjon til internasjonal standard

• Pådriver
• Nytenking og innovasjon
• Koordinere og tilrettelegge
• Være Inkluderende 
• Ta initiativ
• Delta i utviklingsprosjekt
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Tilsyn
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I Tillegg til at Direktoratet skal være rådgiver, tilsyn og registrer ønsker vi å være en pådriver innen sikkerhets- og miljøarbeid overfor næring og politiske myndigheter. Vi ønsker å;Stimulere til nytenking og innovasjon i den maritime næringenFasiliteter, Koordinere og legge til rette for samarbeid og utvikling.Være aktiv i nasjonale og internasjonale forum. Invitere næringa til deltakelse i direktoratet sitt internasjonale arbeidVi skal være engasjert i temaer som omhandler norske interesser.  Ta initiativ der hvor vi ser potensialer.Delta aktivt i utviklingsprosjekter.



Innovasjon og ny teknologi – Sjøfartsdirektoratet

Autonome skip og alternative drivstoff
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Presentasjonsnotater
Sjøfartsdirektoratet har innsett at ny teknologien ikke er statisk men dynamisk. Ny teknologi vil bare fortsette og utvikle seg. Og den maritime næringen må henge med, og det gjelder også for administrasjonen.Ny teknologi trigger ett større behov fra den maritime næringen: Næringen har ett større behov for:	Kompetent myndigheterI mange tilfeller foreligger det ikke noe detaljert regelverk, og Aktørene har ett større behov for veiledning i designfasen. Når vi jobber med ny teknologi må vi se på likeverdige løsninger.Løsningene må basere seg på at en opprettholder et likeverdig sikkerhetsnivåDa disse løsningene ikke følger noe detalj regelverk, må Sjøfartsdirektoratet godkjenne alle disse prosjektene For å kunne møte næringens behov og ønsker, har Sjøfartsdirektoratet opprettet prosjektgrupper for å handtere autonome skip, nye drivstoff og alternative energikilder.



Autonome skip og alternative drivstoff

– Vurdere ny teknologi
– Imøtekomme politiske maritim strategi
– Bidra til sikker, miljøvennlig og bærekraftig drift
– Bistå den norske maritime næring
– Fremme norsk bærekraftig innovasjon internasjonalt
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Prosjektgruppene skal:Vurdere ny teknologiImøtekomme politiske maritim strategiBidra til sikker, miljøvennlig og bærekraftig driftBistå den norske maritime næringFremme norsk bærekraftig innovasjon internasjonaltUtarbeide veiledninger og instrukserVurdere regelverk og regelverksendringerTilrettelegg for at ny teknologi Imøtekomme næringens behov innenfor sikkerhetsmessige rammer.



Automasjon, digitalisering and fjernstyrt funksjonalitet

Source: Rolls-Royce

Autonomous Ship Symposium 2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når det kommer til konseptet autonome skip, henger det i sammen med den revolusjonen av digitalisering og automatisering som vi nå er inne i. Alt skal nå være binært eller digitalt. Dette gir oss selvsagt mange nye muligheter men også en del utfordringer.Teknologien er i ferd med å gjøre mennesket overflødig innenfor mange produksjonsledd, på godt og vondt. Prosesser som tidligere var manuelle, blir nå gjort av maskiner gjennom pre-kalkulerte programmer og algoritmer.Og utviklingen innenfor automatisering som vi ser i dag virker autonom, hvor systemene tar egne avgjørelser. Vi har flytte mennesket fra operasjons modus til observasjons modus. 



New technology and AI - artificial intelligent (Kunstig intelligens)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Startskuddet har gått!Samfunnet beveger seg mot det vi kaller kunstig intelligens. Robotisering og automatisering tar mer og mer over for det som tidligere ble håndtert av mennesker. På en sikker og forsvarlig måte kan nå teknologien gjennom algoritmer og forhåndsprogrammerte systemer styre biler, fly og fartøy. Systemene kan allerede utkonkurrere mennesket når det gjelder effektivitet og kostnad. Arbeid relater til dårlig sikkerhet og repetisjoner er arbeid som for lengst er erstattet av maskiner. Når det gjelder kognitive oppgaver er mennesket i ferd med å bli erstattet.
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Presentasjonsnotater
Hvorfor ønske om autonome skipTil tross for at vi med åpne øyne ser at teknologien gjør oss mer og mer overflødig, fortsetter vi å strekke oss mot en total digitalisering.Det faktum at skipsfarten på mange måter har blitt holdt tilbake gjennom strenge typegodkjennings regimer og IMO mtp. ny tilgjengelig teknologi gjør det bare mer høyaktuelt når det nå fremlegges muligheter.



Muligheter

• Kostreduksjon
• Sikkerhet
• Data sikkerhet
• Miljø 
• Effektivitet 
• Digitalisering 
• Pålitelighet 
• Menneskelige feil
• Kontinuitet – 24/7
• optimal Logistikk
• Overvåkning
• Fjernstyring

– m.fl
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Presentasjonsnotater
Når det kommer til muligheter innenfor det som omhandler autonome systemer, er det vel få industrier som kan tjene mer på en automatisering enn skpipsfarten.Fordeler som;kostnadsreduksjonRedusert kostnad grunnet ingen innredningMindre vedlikeholdskostnader av innredningKostnader relater til mannskap ift. Innredning, forpleining og evakuering Aerodynamiske og hydrostatisk konstruksjon gir større effekt. Digitalisering og optimering av fremdriftssystemene vil gi mindre utslipp og en mer effektiv utnyttelse av fremdriftssystemeneSikkerhetMindre mennesker mindre ulykkerIngen mannskap ingen evakuering.Data- og terror sikkerhetDatasikkerhet vil bli lagt på en høyere standard enn i dag. Systemene ombord blir bygget rundt det autonome konseptet fra starten av. Det vil gjøre at datasikkerheten blir tilpasset og integrert til en digital tilnærming. Terror beredskapen vil også kunne bli tilpasset. Behovet for entring av fartøyet er ikke overhengende, så det lar seg da gjøre å konstruere fartøyet uaktuelt for blind passasjerer.Jo mindre mennesker som er involvert, vil også minske faren for å plassere uønskede gjenstander om bord.MiljøDe fleste av fartøyene som er planlagt i dag er fartøy med null utslipp. [effektivitet]Administrasjonen ombord er enten flyttet I land eller blitt automatisert. Den administrative byrden ombord er fjernet.Digitalisering av navigasjons utstyr og systemerAlt utstyr ombord er harmonisert og integrert. Alt utstyr ombord vil jobbe i sammen og gjøre seilasen mer effektiv, sikker og nøyaktig. [pålitelighet]Med bakgrunn I konseptet rundt operasjonen av autonome systemer må alle operasjons scenarier ha gjennomgått omfattende analyser og utprøving, dette vil gjøre systemene mer pålitelige enn de er i dag. Autonome fartøy må ha et vist nivå av robusthet enten I form av redundans eller kompenserende tiltak, for å opprettholde ivareta ett likeverdig sikkerhetsnivå.  (reduksjon av menneskelige feil) Reduksjon av menneskelige feil er virker åpenbar.kontinuitet – “Non-stop process”Maskiner har ikke de same behovene for hvile som mennesker har. Fatique er eliminert og operasjons intervaler er ikke begrenset. Automatisert logistikkLogistikken er ivertatt automatisk og en del av en større kjede. Gjort automatisert og tilgjengelig for relevante aktører.FjernstyringKontroll stasjoner i land vil kunne opprettholde en redundans og kompensering for at det ikke er mennesker.



Fra konsept til prosjekt
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Selv om vi ser at prosjektene er ferd med å formalisere seg, tror jeg det vil fortsatt gå en tid før vi vil se en full autonom flåte seilene rundt langs kysten vår. Automatisering og digitalisering av navigasjons og kommunikasjons utstyr vil komme først. Ny teknologi vil presse  seg frem og bane vei for autonome systemer.Når styrehuset er harmonisert og gjort automatisk, vil vi kunne høste erfaringer og statistikker som vil kunne gjøre utviklingen mulig.FoU vil spille en viktig rolle i utviklingen. Prosjektbaserte konsepter vil legge frem mulige scenarier til etterfølgelse. Det må fremlegges dokumentasjon på at autonome systemer er hensiktsmessige og sikre.



Test områder for autonome og fjernstyrte skip
• Trondheimsfjorden
• Strategisk lokalisert;

– FoU
– Geografisk avgrenset
– Overvåkning
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(Testområder!)I fremtiden vil vi se autonome fartøy I samme trafikkert led som bemannede fartøy. Fartøy som navigerer sikkert iht. Sjøveisreglene!Ubemannede fartøy som oppfører seg som om det er bemannet, og bemannet fartøy som på mange måter er automatisert og kanskje autonomt vil navigere iht. Trafikk mønsteret som idag og jf. Med sjøveisreglene.I begynnelsen av denne autonome æraen om du vil, er vi nødt til å dedikerte områder for utprøving. Geografiske områder hvor vi kan overvåke og ta nødvendige forhåndsregler over en tidsperiode, slik at vi kan innhente informasjon og statistikk.Med dette som bak teppe ble det 30 september 2016 etablert et dedikert testområde i Trondheimsfjorden. Her skulle vi kunne etablere en «test site» for ny og innovativ teknologi under gitte betingelser og under myndighetens overvåking mtp. autonome og fjernstyrte systemer.Dette ble starten på en ny epoke innfor autonome skip i Norge, og det første testområde av denne art i verden.Det er ved disse tekstområdene vi vil se de første autonome fartøyene seile. Etter hvert vil antakelig disse områdene etbalere en infrastruktur som åpner for en mer kommersiell drift etter hvert.



Alternativ drivstoff
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Så ønsker jeg å endre tema til alternative drivstoff.Hva blir fremtidens drivstoff??...... (Stilles spørrende ut til publikum)Fremtidens energimiks vil være mer kompleks enn i dag, og drivstoffet kan til en viss grad variere mellom ulike fartøy og fartøyets fartsområde.Sjøfartsdirektoratet kan ikke forutsi hva som vil bli de neste og fremtidens drivstoff, men vi ønsker å være en partner for å finne gode og sikre løsninger sammen med næringen for fremtidens drivstoff Prosjektgruppen for alternative drivstoff jobber etter de samme prinsippene som autonome skip.



Alternativ drivstoff – Hydrogen 

• Statens vegvesen  - utviklingskontrakt
• I drift - 2021

• Flere konkrete prosjekt med hydrogen 
som drivstoff
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Hvis vi tar Hydrogen.I dag finnes det ikke detaljregelverk for bruk av hydrogen på skip, slik at løsningen for å ta hydrogen i bruk på skip i dag og nær fremtid, er å følge prinsippet med at en opprettholder likeverdig sikkerhetsnivå og dette må dokumenteres igjennom risikovurderinger, tester m.vDette kan være noe mer krevende enn å bygge konvensjonelle skip, men til gjengjeld blir ikke teknologien begrenset av et rigid regelverk.Her kan skipsdesigner og konsulenter finne de beste løsningene. Men samtidig er denne prosessen mer tidkrevende for alle involverte parter, inkludert administrasjonenPr. i dag 12 ulike større og mindre prosjekt på gang i Norge . 



Alternativ drivstoff – Batteri 
• Sommeren 2016 valgte sjøfartsdirektoratet å gi ut et rundskriv som omhandlet testing av batterisystem 

for installasjon om bord på skip, dette var strengere en eksisterende krav. 
• Kravene vi satt da, er nå i ferd med å bli implementert i oppdaterte

regelverk fra klasseselskap. 
• Samtidig deltar vi i Maritime Battery Safety Project, som er 

organisert av DNV GL for å videreutvikle batteriregelverk.

Norske skip i operasjon: 59
Resten av verden: 69  
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Sommeren 2016 valgte sjøfartsdirektoratet å gi ut et rundskriv som omhandlet testing av batterisystem for installasjon om bord på skip, dette var strengere en eksisterende krav. Kravene vi satt da, er nå i ferd med å bli implementert i oppdaterte   regelverk fra klasseselskap. Samtidig deltar vi i Maritime Battery Safety Project, som er    organisert av DNV GL for å videreutvikle batteriregelverk.Og som dere ser av utklippene, spesielt det som er markert I gult, gjorde vi noe riktig nå vi ga ut vårt rundskriv som omhandlet batteritesting.Som dere ser av grafen I høyre hjørne, er batteri kommet for å bli og er i ferd med å ta av. Tallene er hentet fra Maritime Battery Forums statestikk 



Alternativ drivstoff – Hybrid 
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Og battterisystemer blir installert på stadig større flere fartøy og nye fartøystyper. 
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Blå vekst gjennom grønn omstilling
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Blå vekst gjennom grønn omstillingVerden er i rask endring. Ny teknologi, mer digitalisering og nye måter å produsere på krever at vi hele tiden er i forkant av utviklingen. Det er det gode tradisjoner for i Norge. Men vi må bli flinkere til å tiltrekke oss de smarteste hodene. Derfor vil vi sørge for at Norge blir en mer attraktiv destinasjon for investeringer i havnæringene, og legge til rette for mer forskningssamarbeid på tvers av landegrenser. Vi skal også hjelpe flere norske selskaper fra hav næringene ut i verdensmarkedene gjennom satsning på internasjonalisering, eksportfinansiering og bedre markedsadgang.De havbaserte næringene har gjennom generasjoner vist en fantastisk evne til omstilling, nyskaping og teknologiutvikling. Dette skal vi bygge videre på. Denne strategien er den første helhetlige strategien som ser på havnæringene i sammenheng. Regjeringens målsetting er at Norge i fremtiden skal bli verdens fremste havnasjon. Det skal vi oppnå ved å legge til rette for blå vekst, gjennom grønn om stilling.
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Takk for meg!
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Blå vekst gjennom grønn omstillingVerden er i rask endring. Ny teknologi, mer digitalisering og nye måter å produsere på krever at vi hele tiden er i forkant av utviklingen. Det er det gode tradisjoner for i Norge. Men vi må bli flinkere til å tiltrekke oss de smarteste hodene. Derfor vil vi sørge for at Norge blir en mer attraktiv destinasjon for investeringer i havnæringene, og legge til rette for mer forskningssamarbeid på tvers av landegrenser. Vi skal også hjelpe flere norske selskaper fra hav næringene ut i verdensmarkedene gjennom satsning på internasjonalisering, eksportfinansiering og bedre markedsadgang.De havbaserte næringene har gjennom generasjoner vist en fantastisk evne til omstilling, nyskaping og teknologiutvikling. Dette skal vi bygge videre på. Denne strategien er den første helhetlige strategien som ser på havnæringene i sammenheng. Regjeringens målsetting er at Norge i fremtiden skal bli verdens fremste havnasjon. Det skal vi oppnå ved å legge til rette for blå vekst, gjennom grønn om stilling.
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