
Fiskerisimulator i praksis

FishTech 2016, Ålesund

Olav Sjøvik 
Sjøvik AS



Fiskerisimulator i praksis

• Eksempler på simulatorer
• Hvorfor brukes simulatorer?
• Hvorfor fiskerisimulator?
• Fiskerisimulator, rekruttering, utdanning
• Marine Innotech Centre og SimFisk
• Fremtidsvyer



Eksempler på simulatorer

• Offshorefartøy, seismikk, kran, 
dekksoperasjoner, manøvrering ved 
plattform, undervannsoperasjoner, etc.

• Fly, helikopter, bil/motorsport
• Kirurgi
• Elektro
• Spill



Hvorfor brukes simulatorer?

• Kostnadseffektiv trening
• Realistisk og effektiv form for trening

– Oppgavene det trenes på vil oppleves realistiske 
og kan gjentas uten ventetid

– Målrettet trening
– Trening på vanskelige/farlige operasjoner uten 

fare for liv og helse
• Mulig å teste nye konsepter før produksjon 



Hvorfor fiskerisimulator?

• Fiskefartøy - avanserte farkoster med mye 
avansert utstyr – utviklingen fortsetter
– Økt behov for målrettet opplæring
– Store økonomiske konsekvenser dersom utstyr 

brukes feil
– Flere som kommer direkte fra utdanning og inn 

i fiskeri – liten erfaring/kunnskap om hva som 
foregår ombord i et moderne fiskefartøy



Hvorfor fiskerisimulator?

• Arbeid ombord i fiskefartøy er forbundet 
med mange farer og fokus på sikkerhet er 
viktig
– Mer effektiv og målrettet trening på det som 

defineres som farlige oppgaver
– Fleksibel tilpasning av kursene for de ulike 

målgruppene
– Trening på farlige situasjoner uten fare for 

personer eller utstyr



Hvorfor fiskerisimulator?

• Noen vil hevde at dagens trening på 
sikkerhet i fiskerinæringen er tilstrekkelig
– For noen situasjoner er det vanskelig å få 

realistisk trening uten bruk av simulator
– I en kritisk situasjon vil utfallet av hendelsen 

være avhengig av hvor godt mannskapet kan 
sine oppgaver

– Riktig trening gir lavere risiko for skader på 
personer og utstyr



Hvorfor fiskerisimulator?



Hvorfor fiskerisimulator?

• Testing av nye løsninger før de tas i bruk
– Mulig å teste uprøvde løsninger før de fysisk 

testes ombord 
– Reduserer sjansen for å produsere noe som ikke 

vil fungere og dermed redusere totalkostnaden 
for produktet



Hvorfor fiskerisimulator?

• Drar nytte av eksisterende kompetanse på 
simulatorer og utvikler kompetanse på 
fiskerisimulatorer 

• Gir økt grunnlag for kompetansebygging i 
forsknings- og utdanningsmiljøene på 
fiskerirelaterte aktiviteter

• Blir et bindeledd mellom aktiv kompetanse 
på fiskeri, forsknings-, utviklings- og 
utdanningsmiljøene



Fiskerisimulator, rekruttering, utdanning

• Godt verktøy for nyrekruttering 
• Godt verktøy som del av spesialisert 

fiskeriutdanning
• Mange utviklingsmuligheter til å dekke 

opplæring for de fleste viktige oppgaver 
ombord i fiskefartøy



Marine Innotech Centre og SimFisk

• Marine Innotech Centre – Midsund
– Aksjonærer - Nybo Holding AS og Sjøvik AS
– Etablert for å utvikle et fiskerikompetansesenter 

i Midsund
– Første målsetning - utvikle en realistisk 

fiskerisimulator og etablere et simulatorsenter 
rettet mot fiskeri

– Prosjekteier i FoU-prosjektet SimFisk



Marine Innotech Centre og SimFisk

• Hvorfor trål først?
– Offshore Simulator Centre kan nyttiggjøre 

simulatorer som allerede er utviklet til offshore 
(PSV, ankerhåndtering, seismikk) – likt trål

– SFH – hadde allerede modeller for simulering 
av trål som kunne videreutvikles

– Raskere til målet med begrensede ressurser
– Stort marked



SimFisk 
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SimFisk

• Status for prosjektet
– Rolls-Royce har levert modell av tråleren
– Offshore Simulator Centre har lagt tråleren inn 

i simulatoren som nå er funksjonell
• Det er lagt til «personer» på dekk som kan styres fra 

eget kontrollrom SimFisk video.mp4

– SFH har klar en trålsimulator med trål og 
tråldører som kan trekkes etter havbunnen

6. Trawl.avi



SimFisk

• Videre fremdrift
– NTNU i Ålesund starter utarbeidelse av 

kursmodulen i 2016
– Offshore Simulator Centre og SFH skal knytte 

trål til fartøy - komplett simulering 
(tråloperasjon)

– Simulering av dekksmannskap som kan utføre 
definerte oppgaver



SimFisk 



SimFisk 



Fremtidsvyer

• Få med flere selskaper som deltagere i utviklingen 
av fiskerisimulatoren – samarbeid er avgjørende!

• Etablering av første fiskerisimulatorsenter i 
Midsund i 2017/2018

• Etter SimFisk, oppstart av nytt simulatorprosjekt 
for ringnot

• Videreutvikling av fiskerisimulator og utvikling 
av simulatormoduler for andre 
fangstredskap/operasjoner

• Etablering av fiskerisimulatorsenter i utlandet



Marine Innotech Centre, Midsund
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