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Norsk teknologi erobrer havrommet 
Hvordan spille hverandre gode? 



Sannhetens ord 

•"I den internasjonale konkurransen spiller 

det ingen rolle om Trondheim slår Bergen. 

 

•Det er Kina, Brasil og Sør-Afrika vi skal 

konkurrere med". 

 

Fremskrittspartiets utdanningspolitiske 

talsmann, Tord Lien (Sør-Trøndelag), 

Adresseavisen 15.november 2011 



Trondheim, 2005 Bergen, 2006 



Verdiskaping i maritim næring  

(mrd. NOK, gjennomsnitt 2007-09) 

MENON, april 2011 



Ro3enbor6 



Tyngdepunkter innen maritim næring i Norge 



Nidaros er "Norges hode." 
Fra kong Sverres saga, ca. år 1200  



Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt A/S (MARINTEK) 
 

• Utvikler havromsteknologi for industrielle     

aktører i et globalt marked 

 

 

 

• 205 ansatte fra 18 land 

 

 

 

• Hovedkontor i Trondheim 

 

 

 



Våre arbeidsområder 

 + 70 år  

 + 30 år  

 + 10 år  



Erobringen av havrommet 



• FNs havrettstraktat ble vedtatt i 1982 

 

• Trådte i kraft i 1994 

 

• Utkastet til traktat het opprinnelig «Ocean Space Treaty» 

Begrepet havrommet/«Ocean Space» 



 

Havrommet 
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• Olje og gass 

• Fornybar havenergi 

• Fiskeri og havbruk 

• Skipsfart og maritim sektor 

• Leverandørindustri 

 

Utgjør mer enn 70% av landets 

totale eksportverdi 



 

 

 

 

                               

 

 

 

       (=Vestlandet) 

De fem næringsområdene der Norge har «kompetanse 

eller særlige fortrinn» 

Maritim                     Marin                                                                         Miljøteknologi  

Energi      Reiseliv 



Havrommet utgjør 70%  

av jordas overflate  

80% av verdens hav  

er dypere enn 3.000 meter 





En ny tidsregning 









"Megatrender" 

•  Aktivitet i dypere og mer krevende farvann 

•  Miljø- og sikkerhetskrav skjerpes 

 

• Havrommet blir stadig viktigere 

 



Teknologi – og kunnskapsutvikling 



3 målrettede strategier 

1.  Kompetanse/folk 

 

2.  Strategi 

 

3.  Infrastruktur 



1)   Kompetanse/folk 

Gaveprofessorater fra næringslivet 



Sponsor gaveprofessorat/prosjekt Mottaker Fagområde 

Wilh. Wilhelmsen BI, Oslo Strategi og konkurranseevne 

Sparebanken Møre Høgskolen i Ålesund Internasjonal markedsføring 

Ulstein Group Høgskolen i Ålesund Skipsdesign 

Farstad, Havila, Island Offshore, Det Norske Veritas Høgskolen i Ålesund Maritime operasjoner 

NCE Maritime    Høgskolen i Ålesund Produkt- og systemdesign 

 Olympic Shipping, STX Norway Offshore 

 

 Høgskolen i Ålesund  Miljøvennlig teknologiutvikling 

Knudsen OAS, Østensjø, Eidesvik, Solstad, ResQ Høgskolen Stord/Haugesund Kvalitetssikring og risikohåndtering 

 Tschudi Shipping, Utenriksdepartementet, Det 

norske Veritas 

 Centre for High North Logistics, Kirkenes  Forretningsutvikling og transport i Arktis 

 NODE-klyngen på Sørlandet Universitetet i Agder Mekatronikk 

 Bergens Rederiforening  Norges Handelshøgskole (NHH), Bergen Skipsfartsøkonomi 

 Kongsberg Maritime  NTNU Institutt for marin teknikk  Marin kybernetikk 

 Det Norske Veritas   NTNU Institutt for marin teknikk  Marin hydrodynamikk 

 Det Norske Veritas   NTNU Institutt for marin teknikk  Maritim logistikk 

Det Norske Veritas NTNU Institutt for marin teknikk Maritim byggeteknikk 

 MARINTEK  NTNU Institutt for marin teknikk  Marin konstruksjonsteknikk 

 Rolls-Royce Marine NTNU Institutt for marin teknikk  University Technology Center  (UTC) 

Nærings- og handelsdepartementet NTNU Institutt for marin teknikk Marin transport i Arktis 

Leif Höegh & co NTNU Institutt for marin teknikk “Green shipping” 

Det Norske Veritas NTNU Institutt for  bygg, anlegg og transport Is-teknologi 

 Stiftelsen Gerhard Kristian Jebsen  NTNU Institutt for produksjons- og     

kvalitetsteknikk 

Teknisk sikkerhet 

http://www.rederiforeningen.no/


2)    Strategi 

En helhetlig maritim forsknings- og 

innovasjonsstrategi for det 21.århundret  



Visjon:   

 ”Norge - den mest attraktive 

lokalisering for globalt, 

kunnskapsbasert og miljørobust 

maritimt næringsliv”. 

 

www.maritim21.no 

http://www.maritim21.no/index.php?PHPSESSID=c9712e07ed54f418346b1f5207e17f34


http://www.maritim21.no/index.php?PHPSESSID=c9712e07ed54f418346b1f5207e17f34


Satsingsområdet til M21 

Satsingsområder 

http://www.maritim21.no/index.php?PHPSESSID=c9712e07ed54f418346b1f5207e17f34






http://www.gasskonferansen.no/index.php


http://www.lmgmarin.no/LNGPoweredShips
http://www.lmgmarin.no/


"Innovate or die" 

Ulstein X-bow skipsdesign 

"Årets ingeniørbragd 2005" 



 



Fra fiskebåtdesign på Stord til verdensleder 

Wartsila Ship Design Norway AS 



(2004) 

Ny skrogform (lengre og slankere skip) 

 





Rørlegger til havs… 
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3)   Infrastruktur 

Fremtidens kunnskapssenter for 

havromsteknologi 
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• 23. august 2011 åpnet Næringsminister Giske  

AUR-lab  (Applied Underwater Robotics Laboratory)  

i Trondheim  

 

• NTNU og samarbeidspartnere bruker  

Trondheimsfjorden som et levende laboratorium  

 

 

Aktivt universitet –  

Levende laboratorium 









• 17. juni 2011 ble intensjonsavtale signert av fire tunge kunnskapsaktører under 

næringslivskonferansen NæringsDriv i Ålesund  

•Målsetning: å bidra til bedre samspill mellom kunnskapsmiljøene i Trondheim og i 

Ålesund samt industri- og næringsmiljøene på Møre.  

• Partene ønsker å styrke samarbeidet innen utdanning og FoU. 

 

• Viktige samarbeidsområder er: 

1. "Simulering av marine og maritime operasjoner, såkalt virtuell prototyping" 

2. "Næringen som laboratorium, hvor demonstratorer bygges og testes i reelle omgivelser. 

Industrien blir med dette et levende laboratorium for implementering av ny teknologi" 

3. "Felles marin infrastruktur for teknologisk forskning" 

 

Slik spiller vi hverandre gode 



Noen refleksjoner om regionalt virkemiddelapparat 

Lokalt/regionalt  Nasjonalt    Internasjonalt   Globalt 





"Dei tre fylkestinga på Vestlandet har vedteke ei bestilling til Regionalt forskingsfond 

Vestlandet. Bestillinga har slike hovudtema: 

1   Energi og maritim sektor 

2   Bærekraftig matproduksjon - grøn og marin sektor  

3   Reiseliv 

4   Offentlege utviklingsoppgåver på Vestlandet." 





"Målet må være at FoU-aktørene i mye større grad 

forsker for og sammen med regionens nærings- og 

samfunnsliv enn nå." 



"Regionale miljøer må samarbeide på viktige 

innsatsområder og lage regionale strukturer 

(konsortium) basert på en strategisk vurdering av hva 

som er framtidige trender på viktige forskningsområder 

og hvordan Midt-Norge skal posisjonere seg for å bli 

nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktige.  

 

 Det er allerede mange eksempler på prosjekter med 

positive initiativ som på sikt kan gi positive 

resultater:" 



                                      «Hywind» 

 

 

 

 

 
                                      

        

                        Verdens første flytende havvindturbin 

                                           «Sevan» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            Banebrytende konsept for flytende produksjon       

                                    «Ormen Lange» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
«Månelanding på havbunnen» 

                                               «Far Samson» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Verdens sterkeste skip (slepekraft) 

                                «Skandi Aker» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ship of the year 2010» 

Brønnintervensjonsskip 

Blant de største offshorefartøyer bygget i Norge 

«Troll» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Verdens høyeste betongplattform 

Norsk  

teknologi 

erobrer 

havrommet 

                                   «Ulstein X-bow» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Årets ingeniørbragd 2005» 

Revolusjonerende norsk skipsdesign 



JA.  
Men ikke alene. 

"Kan Vestlandet posisjonere seg bedre for å erobre havrommet?" 



Internasjonalt fremragende – sammen! 

1. Mer partnerskap, samarbeid og samhandling  

2. Etablere nye arenaer og styrke eksisterende for å koble ulike næringer 

3. Gjøre seg relevant ift. nasjonale føringer og strategier (Maritim21) 

4. Åpnere dialog med kunnskapsklynger i resten av landet 

5. Benytt virkemiddelapparatet (inkludert regionale forskningsfond) 

6. Målrettet kommunikasjon av egne styrker (spre suksesshistoriene) 

7. Bruk universitetsmiljøene aktivt 

8. Lær litt av Møre & Romsdal (Sunnmøre) 

9. Forankre regionale virkemidler bedre i regionen 

10.Se nordover…  

 

 

 



Se oftere mot nord.  

Gå mot vinden, du får rødere kinn.  

Finn den ulendte stien. Hold den.  

Den er kortere.  

Nord er best.  

Vinterens flammehimmel,  

sommernattens solmirakel.  

Gå mot vinden. Klyv berg.  

Se mot nord.  

Oftere.  

Det er langt dette landet.  

Det meste er nord. 

 

Rolf Jacobsen  




