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Verden er midt inne i et skifte 
der markedene er i betydelig 
endring og hvor både Norge og 
de viktigste handelspartnerne 

våre har høye klimaambisjoner. EU har 
for eksempel skyhøye ambisjoner om å 
fase ut fossil energi for å satse på forny-
bar energi isteden. I dette landskapet 
ligger det store industrielle muligheter 
for Norge ved å utvikle sokkelen i en 
retning hvor det satses mer på vindkraft i 
form av offshore vind.

– EU kommer ikke til å klare de 
ambisiøse klimamålsetningene sine uten 
å importere energi. Her ligger det en 
stor mulighet for oss. Vi mener nemlig 
at Norge har potensiale til å produsere 
og levere ti prosent av EU’s fremtidige 
behov for vindkraft. Det kommersielle 
mulighetsrommet er med andre ord stort 
og veldig interessant, sier administreren-
de direktør Anniken Hauglie i interesse- 
og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje 
og gass.

Vi må ta posisjoner
– Det er flere land som ønsker å komme 
i den samme posisjonen som det Norge 
ønsker. Derfor er det viktig at vi bruker 
tiden godt for å utnytte mulighetene våre 
best mulig og gå i riktig retning. Men vi 
har en stor jobb foran oss. Først og fremst 
må alt det regulatoriske som trengs for en 
skikkelig satsning på havvind komme på 
plass. Vi trenger lover og regler som gjør 
at vi kan komme i gang på en god måte, 
samt bedre rutiner for konsesjonsbe-
handling, for i dag tar det alt for lang tid 
fra man søker til de nødvendige konse-
sjonene er gitt, fortsetter Hauglie. 

Hun etterlyser også klare mål og høye 

nok ambisjoner i den nye energimeldingen 
– målsetninger som tydelig viser hvor vi 
skal og hva vi skal levere:

– Ambisjonene bør være store og 
forholdene legges til rette på en slik måte 
at vi klarer å skape volum. Det holder 
ikke å sette opp en vindmølle her og en 
vindmølle der. Skal vi lykkes med denne 
satsningen må vi få opp volumet slik at 
havvind blir kommersielt interessant, 
tilføyer hun.

Grønn omstilling
Norge skal fortsette å utvinne olje og gass 
så lenge verden etterspør disse produkt- 
ene. Olje- og gassressursene kommer 
etter hvert til å fases ut, rett og slett fordi 
reservoarene vil tømmes. Men det er 
viktig at vi bruker tiden frem til det skjer 
til grønn omstilling og til å utvikle nye 
næringer og nye næringskjeder slik at 
Norge får flere ben å stå på. Da må vi dra 
nytte av teknologien og kompetansen vi 
har fra norsk olje- og gassindustri til å 
utvikle ny industri og mer klimavennlig 
energi enten det er snakk hydrogen, 
havvind eller andre energibærere.

– Vi er interessert i å utvikle  
sokkelen videre, samtidig må vi også 
legge forholdene til rette slik at vår  
egen leverandørindustri får mulighet 
 til å utvikle seg videre og mulighet til å 
omstille seg for å møte den globale 
konkurransen. Flere av selskapene våre 
er allerede i gang og er klare til å satse 
både innen havvind og på hydrogen. Så 
hvis Norge virkelig vil har vi mulighet  
til å fortsette det industrielle eventyret 
innenfor grønn energi den dagen det  
er slutt på olje og gass, avslutter  
Hauglie. 

Et avgjørende tiår 
for havet og planeten
Problemene i havet er store, men de kan løses. Nå er det 
på tide å slå seg sammen og være optimistisk om havets 
fremtidige rolle i en bærekraftig utvikling frem mot 2030.
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Sakte, men sikkert har havet blitt tømt for liv. Det er vi mennesker som har 
skylden. Fisking, skipsfart, forurensning og klimaendringer har forårsaket 
stor skade på det marine miljøet. For å bekjempe ødeleggelsene i havet, må 
vi vite hva som egentlig foregår der nede på dypet. Nå skal verdens største 
forskningsfartøy ta opp kampen mot ødeleggelsene.

R EV Ocean er en global, ideell 
organisasjon som ble etablert 
på Fornebu i 2017. Kjernen i 
prosjektet er bygging og drift av 

verdens største, og et av de mest avanserte 
forsknings- og ekspedisjonsfartøyene 
noen sinne, også kalt REV Ocean. Fartøyet 
skal ut og kartlegge tre hovedområder 
der det er behov for handling: plastfor-
urensning, klimaendringer og forsuring 
av havet, herunder overfiske og hvordan 
fiske påvirker havmiljøet.

– Det er for øyeblikket store kunn-
skapshull når det gjelder mange deler 
av havet, og spesielt konsekvensene og 
effektene av de utfordringene vi står 
overfor. Vi må sørge for at vi har riktig 
informasjon for å kunne bruke de riktige 
løsningene, sier Nina Jensen, marinbio-
log og CEO av REV Ocean.

Samarbeid med KONGSBERG
Får å få til dette viktige, men vanskelige 
arbeidet, har REV Ocean inngått et sam-
arbeid med teknologibedriften KONGS-
BERG. De skal utstyre fartøyet med noe 

Vil skape nytt liv i havet

av verdens mest avanserte marin-tekno-
logiske og vitenskapelig utstyr.

– Da vi startet REV Ocean-initiativet, 
var kjernen i vår tenkning og vårt 
oppdrag å jobbe med de smarteste og de 
beste fra hele verden, fra enkeltpersoner 
og forskere til teknologileverandører. 
KONGSBERG var alltid høyt oppe på listen 
vår som potensiell partner og leverandør 
til fartøyet. Selskapet er verdenskjent for 
teknologien og tjenestene de kan tilby, 
sier Jensen.

– De oppfyller nøyaktig den type behov 
et forskningsfartøy som REV Ocean 
har, og jeg er sikker på at vi bare har sett 
begynnelsen på dette samarbeidet, sier 
hun videre.

Leverer akustisk utstyr
KONGSBERG skal levere alt akustisk 
utstyr til fartøyet. Dette inkluderer kart-
leggingssystemer, profileringssystemer 
og biologisk akustikk.

Alex Rogers er forskningsdirektør på 
REV Ocean. Han er veldig begeistret for 
KONGSBERGS rolle i prosjektet.

– Utstyret er helt integrert i driften av 
fartøyet. Vi har en rekke teknologier for 
dypt vann om bord. Før vi legger disse 
i vannet, vil vi kartlegge havbunnen og 
avgjøre hvor vi skal bruke dem. Vi må 
bruke akustikk for å kartlegge havland-
skapet. Det er der KONGSBERG-tekno-
logien kommer inn, sier han, og legger 
til at han aldri var i tvil om at han ville 
samarbeide med KONGSBERG.

– KONGSBERG er det beste selskapet 
når det gjelder å tilby denne typen akus-
tisk utstyr, sier han.

Utvikler fremtidens løsninger
REV Ocean-fartøyet skal brukes som en 
testplattform for ulike teknologier og 
løsninger. Dette kan være alt fra ansikts-
gjenkjenning av fisk for å unngå bifangst 
i fiskenett, til avanserte mekanismer for å 
filtrere ut mikroplast uten å skade annet 
marint liv.

– Vi vil også dokumentere hvordan 
forskjellige typer plast, ned til mikro- og 
nanoplast, fordeler seg gjennom hele 
vannsøylen, og hva det betyr for oss og 
økosystemet, sier Jensen.

En annen rolle REV Ocean skal ha, 
er å teste autonome, eller selvkjørende 
kjøretøy og drone- og satellitteknologi. 
Jensen ser også for seg at de i fremtiden 
skal utvikle noen løsninger som foreløpig 
ikke eksisterer.

– Jeg tror at vi sammen med KONGS-
BERG kan utvikle løsninger som vil passe 
inn i våre tre prioriterte områder: 
klimaendringer, forurensning og 
overfiske. KONGSERG er helt klart en 
viktig brikke i det globale bærekraftpusle- 
spillet, sier hun. 

REV Ocean-fartøyet 
skal kartlegge tre 

hovedområder der 
det er behov for 
handling: plast- 

forurensning, klima- 
endringer og  

forsuring av havet.
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Marinbiolog og  
CEO av REV Ocean
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Ocean Innovation Norsk Katapult Senter gjør det enklere for innovative 
bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer 
utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.

Med et katapult-prosjekt, 
kan bedriften redusere sin 
økonomiske og teknologiske 
risiko, øke kunnskapen i 

bedriften og raskere ta steget fra idé til 
markedsintroduksjon. Vi er et nasjonalt 
senter som er åpent for alle. Ikke nøl med 
å ta kontakt, så skal vi hjelpe med å utvikle 
ideen videre, sier Dr. Gisle Nondal, daglig 
leder i Ocean Innovation Katapulten.

 Senteret får offentlig støtte gjennom 
Norsk katapult-ordningen til investering 
i utstyr og infrastruktur sammen med 
næringslivet, men tilgjengeliggjør også 
infrastruktur som industrien allerede har 
investert i. 

– En slik form for delingsøkonomi sikrer 
at bedriftene til enhver tid får tilgang til 
en internasjonalt ledende test-infrastruk-
tur og kompetanse, som de fleste ellers 
ikke ville hatt, sier Nondal.

 Bak senteret står det fem eiere som 
bidrar med spisskompetanse, og ledende 
fasiliteter, som trengs for å styrke Norges 
posisjon som havnasjon. Disse representerer 
en strategisk kombinasjon av nærings-
klynger, innovasjonsselskaper og industri.

Nyskapende havteknologi
GCE Ocean Technology er en klynge  
med over 130 partnere og medlemmer. 

Grønn utvikling  
av havnæringene

Klyngen utvikler og leverer nyskapende 
havteknologi innen produksjon av 
undersjøisk olje og gass, marin fornybar 
energiproduksjon, havbruk og utforsking 
av marine mineralressurser.

I møte med fallende oljepriser og det 
grønne skiftet, har klyngens aktiviteter 
rundt omstillingen til en mer bærekraftig 
og fremtidsrettet havnæring økt, blant 
annet ved å iverksette prosjekter som har 
bidratt til at teknologi og kompetanse fra 
olje- og gassindustrien nå blir brukt i andre 
markeder enn de opprinnelig var tiltenkt.

Bærekraftig sjømatindustri
NCE Seafood Innovation er et «Norwegian 
Centre of Expertise» innen sjømat og en 
del av Innovasjon Norges klyngeprogram. 
Næringsklyngen består av over 90 part-
nere og medlemmer, som representerer 
en bredde av bedrifter i sjømatindustrien, 
samt FOU, risikokapital og andre virksom-
heter med interesse for næringen.

Målsetningen til NCE Seafood Innova-
tion er å bidra til bærekraftig utvikling og 
vekst i sjømatindustrien, med fokus på 
innovasjon. Klyngen jobber for å realisere 
målsetningen om bærekraftig utvikling 
gjennom å oppmuntre til kunnskaps- 
deling og sterk samhandling mellom  
aktørene i bransjen, fremme 

entreprenørskap, og trekke kapital til 
sjømatbransjen.

Forskning på fiskehelse
Marineholmen RASLab AS tilrettelegger 
for forskning, undervisning og inno-
vasjon i et topp moderne RAS-anlegg 
(Recirculating Aquaculture System) på 
Marineholmen i Bergen. Anlegget ble satt 
i drift i 2020 og består av tolv uavhengige 
RAS sjøvanns- eller ferskvannsmoduler. 
Ved å benytte vann i et lukket kretsløp, 
kan fisken vokse med mindre vann og 
med til nærmest null klimaavtrykk. Med 
støtte fra Norsk katapult, skal selskapet gi 
små- og mellomstore bedrifter tilgang til 
kostbar infrastruktur for å kunne teste ut 
sine idéer.

3D-printing som  
grønn produksjonsmetode
Additech driver med Additiv tilvirkning, 
også kjent som 3D-printing. De leverer 
tjenester innen 3D-printing i både metall 
og plast. Dette inkluderer design, proto- 
typing, produksjon og kursing.

Ett av målene til Additech er å være med 
å utvide industriens kunnskap og bruk av 
3D-printing. Det er mange fordeler knyttet 
til 3D-printing som produksjonsmetode, 
som det lave karbonutslippet.

Kommersialisering av forskning
VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap,  
jobber med kommersialisering av 
forskningsresultater og bærekraftig 
utvikling av norsk næringsliv basert på 
forskningsresultater fra eierne, Universi-
tetet i Bergen, Helse Bergen, Norges Han-
delshøyskole, Havforskningsinstituttet og 
Høgskulen på Vestlandet. VIS jobber også 
med start og skalering av selskaper.

VIS har fire satsningsområder: Hav- 
næring, energi, helse og tech, og har en 
tredelt bunnlinje på alle prosjekter de 
kjører. Folk, natur og profitt skal alltid 
vurderes samlet. 

Ocean Innovation 
Norsk Katapult 

Senter er et nasjonalt 
senter som er åpent 

for alle.

www.ocean 
innovation.no
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Dr. Gisle Nondal
Daglig leder,  
Ocean Innovation 
Katapulten
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Ved å etablere en fabrikk i Narvik som skal produsere hydrogenbaserte brenselceller, ønsker det 
norske selskapet TECO 2030 å gjøre Narvik til Norges hydrogenhovedstad og bidra til utslippskutt 
i skipsfarten.

Målet er at produksjonen skal 
starte allerede neste år, og 
at etableringen vil føre til 
inntil 500 nye arbeidsplasser 

i Narvik innen 2030.
– Vi i TECO 2030 er overbevist om at 

hydrogen er en del av løsningen på klima- 
utfordringene, og at hydrogenbaserte 
brenselceller vil stå sentralt i arbeidet 
med å redusere drivhusgassutslippene fra 
skipsfarten, sier Tore Enger, konsernleder 
for TECO 2030 ASA.

– Skip verden over vil bli nødt til å gjøre 
noe for å bli mer klima- og miljøvennlige, 
så potensialet er stort. Med storskala pro-
duksjon av brenselceller i Narvik tror vi  
at dette blir starten på et nytt hydrogen-
eventyr i Nord-Norge, sier Enger.

Internasjonal skipsfrakt er viktig for 
verdenshandelen, og hele 90 prosent av 
all frakt går i dag sjøveien. Skipsfarten 
fører til både luftforurensning og store 
utslipp av drivhusgasser, og utslippene 
har økt i takt med stadig mer handel på 
tvers av landegrensene.

Store endringer må derfor til dersom 
vi skal klare å nå målet til FNs sjøfartsor-
ganisasjon om å kutte CO2-utslippene til 

TECO 2030 vil gjøre Narvik til 
Norges nye hydrogenhovedstad

skipsfarten med 40 prosent innen 2030.

Norges første storskalaproduksjon 
av brenselceller
Den planlagte fabrikken innebærer at 
Narvik vil få Norges første storskalapro-
duksjon av hydrogenbaserte brenselceller.

Brenselceller omdanner hydrogen til 
elektrisitet med vanndamp og varm luft 
som eneste utslipp. De kan derfor gjøre 
det mulig for skip og andre transport-
midler å bytte fra fossile drivstoff som 
tungolje og diesel til miljøvennlig hydro-
gen, og dermed bli helt utslippsfrie.   

Fabrikken, som vil bli etablert i bygget 
som tidligere huset RECs solcellefabrikk, 
vil bli et kombinert produksjons- og 
innovasjonssenter. Planen er at produk- 
sjonen skal starte allerede neste år, og at 
fabrikken skal levere brenselceller med en 
kapasitet på 10 MW i 2022.

Produksjonen skal øke gradvis de 
påfølgende årene, og fabrikken vil etter 
hvert kunne produsere brenselceller med 
en kapasitet på mer enn 1.000 MW per år, 
hvilket vil tilsvare flere milliarder kroner i 
årlig omsetning.

Selskapet samarbeider med det 

østerrikske teknologiselskapet AVL, 
som også vil bidra i planleggingen og 
byggingen av den kommende fabrikken. 
TECO 2030 ASA vurderer for tiden ulike 
finansieringsalternativer for den nye 
gigafabrikken, og undersøker mulig- 
hetene for å få offentlig støtte for å få 
realisert prosjektet.

Grønn skipsfart
TECO 2030 ASAs mål er å bidra til at 
skipsfarten etter hvert vil bli helt utslipps- 
fri. Dette vil ikke bare være bra for 
klimaet; det vil også minimere risikoen 
for oljeutslipp fra skip i sårbare naturom-
råder, fordi oljen vil være byttet ut med 
hydrogen.

Selskapet har sitt utspring i TECO  
Maritime Group, et konsern som har 
levert teknologi og tjenester til den globale 
shippingbransjen i over 25 år. Ambisjon- 
ene til TECO 2030 er store, og selskapet tar 
sikte på å bli en av de ledende leveran- 
dørene innen nullutslippsteknologi til skip.

– Det kreves mange for å flytte fjell, men 
det er dette vi skal. Våre brenselceller vil 
bidra til at skip kan redusere sine utslipp 
av klimagasser til null, sier Enger. 

Tore Enger i 
fabrikklokalene i 

Narvik der TECO 
2030 ønsker å 

starte produksjon 
av hydrogenbaserte 

brenselceller.
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C4IR Ocean utvikler verdens største og mest inkluderende
 digitale infrastruktur for å tilgjengeliggjøre havdata og 

sikre et sunt og produktivt hav.

Løser havets 
problem og 
muligheter 

med data

C4IR Ocean har 
lastet opp data 
fra 220.000 
forskningstokt 
tilbake fra 1890 
og redusert 
tiden det tar å få 
tilgang til dataene 
fra dager til 
sekunder.
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I
løpet av det siste tiåret har det 
blitt utviklet mange gode enkelt-
stående digitale løsninger for 
den globale havproblematikken. 
Dog har disse løsningene til gode 
å kommunisere med hverandre, 
og i samsvar gjøre en forskjell. 

Derfor er det gjort tiltak for å samle de 
isolerte løsningene og dataen de genererer 
for å samvirke på en ny og innovativ måte. 
I front for denne utviklingen står det 
norske senteret C4IR Ocean, som sammen 
med partnere ønsker å bidra til å gjøre 
havet mer bærekraftig og produktivt.

– Et premiss for å forvalte havet 
er kunnskap og evnen til å forvalte 
kunnskapen på en riktig måte. Vi må 
hente ut mest mulig verdi med minst 
mulig miljøfotavtrykk, og for å kunne 
gjøre det er vi avhengig av data. I dag er 
denne dataen dessverre gjemt i diverse 
siloer rundt omkring i verden, som ikke 
snakker med hverandre, sier Bjørn Tore 
Markussen, administrerende direktør i 
C4IR Ocean.

– Vi vet at om vi klarer å koble sammen 
disse datakildene og tilgjengeliggjøre 
dem på en bedre måte vil vi være i stand 
til å gi myndigheter, forskning og beslut-
ningstakere innenfor industrien et bedre 
grunnlag for å ta kloke beslutninger og 
bygge bedre digitale løsninger for havets 
beste, fortsetter han.

Fjerner barrierer for anvendelse  
av moderne teknologi
C4IR Ocean, eller Center for the Fourth 
Industrial Revolution, er en uavhengig 
stiftelse, etablert av Aker gruppen og 
World Economic Forum (WEF), og er ett 
av 13 globale sentre. Senteret i Norge er 
det eneste senteret som er gitt et globalt 
mandat, og også det eneste som er gitt et 
tematisk innhold – å etablere bærekraftige 
løsninger for havet.

– Vi er også det eneste senteret som 
tilbyr en digital infrastruktur vi kaller 
havdataplattformen for å utvikle løs-
ninger. Plattformen er bygget på Cognites 
teknologi som allerede i dag er i bruk på 
norsk sokkel. Vi gir ikke bare anbefalinger, 
der andre havinitiativ er tenke-tanker, 
er vi en gjøre-tank. Vi jobber for å fjerne 
barrierer for anvendelsen av moderne 
teknologi knyttet til det som ofte blir kalt 
den fjerde industrielle revolusjonen, sier 
Markussen.

– Senteret ble etablert for halvannet 
år siden, og har i dag 16 partnere fra hele 
verden. Vi har syv pågående prosjekter, og 
er et hurtig voksende økosystem som job-
ber med å sette opp prosjekter og frigjøre 
data som skal bidra til et mer bærekraftig 
og produktivt hav, legger han til.

Tre fokusområder
Markussen forteller at senteret har 
definert tre fokusområder. De skal sette 
opp prosjekter som skal bidra til reduserte 
utslipp, bidra til å redusere overfiske, samt 
bidra til å redusere plast i havet.

– Sammen med våre samarbeidspartnere 
definerer vi prosjekter som dekker én av 
de tre problemstillingene. Vi ønsker å 
utvikle løsninger med våre partnere som 
kan skaleres globalt samtidig som det 
leverer verdi lokalt. Aker BP, en partner 
av senteret, har eksempelvis satt i gang 
et prosjekt som skal utvikle neste gen-
erasjons utslipps-overvåking til havet. 
De utvikler en applikasjon på toppen av 
havdataplattformen vår som skal måle 
og rapportere utslipp i sanntid for å 

imøtekomme fremtidens krav til åpenhet 
og transparens. Samtidig vil applikas-
jonene være et mer effektivt verktøy for 
industrien til å både måle og bidra til 
reduserte utslipp.

– De ønsker sågar å tilgjengeliggjøre 
både data og applikasjonen for andre 
aktører som ønsker å benytte eller bygge 
andre applikasjoner på toppen av denne. 
På så måte kan vi i fremtiden koble sam-
men aktører på en langt bedre måte enn 
vi gjør i dag, og kartlegge data for utslipp 
på en mer hensiktsmessig måte – alt for 
havets beste, fortsetter han.

Bruk av data for å løse  
problemer med overfiske
Markussen fremlegger også et annet 
eksempel på hvordan senteret sammen 
med partnere kan utføre prosjekter som 
vil bidra til å løse problemer knyttet til 
overfiske:

– Vi samarbeider med verdens største 
aktør for overvåking av overfiske. Global 
Fishing Watch kartlegger hundre tusenvis 
av skip basert på data de mottar fra satel-
litter, og rapporterer der de tror overfiske 
kan finne sted.

– I høst avdekket de og rapporterte om 
kinesiske trålere som befant seg sør for 
Galapagosøyene, innenfor et regulert 
område. Fremover vil de kombinere 
denne type sanntidsdata med høykvali- 
tetsdata fra vår havdataplattform, som 
allerede har lastet opp data fra 220.000 

globale forskingstokt siden 1890, og trene 
deres maskinlæringsalgoritmer slik at de 
i fremtiden er i stand til predikere steder 
der overfiske kan forekomme før det 
faktisk skjer, forklarer Markussen.

Ønsker flere partnere
Senteret har i nyere tid fått Microsoft 
med seg som partner, noe Markussen er 
svært begeistret over. Nå ønsker han flere 
partnere, slik at de sammen kan jobbe for 
å fremme havets helse og havøkonomiene.

– Vi er her for store selskaper, men også 
for de små og mellomstore aktørene. At 
Microsoft har valgt å samarbeide med oss 
og samtidig inkludere oss som en 
nøkkelspiller i deres satsning på bærekraft 
ser vi på som en stor anerkjennelse. Vi 
ønsker å jobbe med de som deler vår 
visjon og vårt formål, noe Microsoft gjør. 
Man må tro på, og ønske å bidra for å gjøre 
havet mer bærekraftig, og vi ser nå etter 
flere partnere som brenner for denne 
visjonen, avslutter han. 
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Markussen
Administrerende 
direktør, C4IR 
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Slik kan det bli seende ut når kartlegging av utslipp fra skip er ferdig utviklet
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I 2019 produserte 
Norge rundt 1,4 
millioner tonn laks 
og aure –målet i 
2050 er fem 
millioner tonn. 

PwCs Sjømatbarometer 
skal gi et fremtidsbilde av 
sjømatnæringen i Norge. 
Norge har en visjon om at 
vi i større grad skal leve av 
godene havet kan gi oss, 
men både oppdrettsak-
tører og PwC selv mener 
vekstvisjonen på fem milli- 
oner tonn oppdrettslaks 
innen 2050 er lite realistisk.

D
et er mulig, men visse 
tiltak må på plass før 
det blir en realitet, 
sier sjømatrådgiver 
i PwC Bergen, Marte 
Vassbotten.

Vassbotten har 
sammen med et dedikert sjømat-team i 
PwC grunnlagt Sjømatbarometeret som 
skal ta temperaturen på sjømatnæringen 
hvert andre år. Det er lederne i bransjen 
som har gitt sine innspill sammen med 
PwCs egne tanker og analyser, og det 
engasjerte teamet er opptatt av å gi 
næringen en stemme og å skape debatt. 
Årets Sjømatbarometer viser at to av tre 
oppdrettsaktører mener at vekstvisjonen 
er urealistisk.

– Barometeret gir et bilde av en bransje 
som trenger å modnes, forteller Vass-
botten. Sjømatnæringen bør utvikle 
seg på en bærekraftig måte og heldigvis 
svarer majoriteten at de nå ser bærekraftig 

produksjon som en av de viktigste 
driverne for økt sjømatetterspørsel, 
forklarer Vassbotten som selv kommer fra 
en familie med eget oppdrettsselskap på 
Vestlandet.

Dyr sjøkonsesjon
I 2019 produserte Norge rundt 1,4 millioner 
tonn laks og aure og det magiske målet i 
2050 er på fem millioner tonn. Vassbotten 
mener det er flere tiltak som må igang-
settes om dette skal bli en realitet.

– Sjøkonsesjoner i Norge er både dyre 
og vanskelige å få, og dersom en vil vokse 
i volum så må man finne andre veier. 
Skal vi nå visjonen må rundt halvparten 
av dagens oppdrettslaks produseres til 
slaktestørrelse på land og mye av produks-
jonen må skje gjennom utsetting av post- 
smolt i sjø. Det vil si fisk på rundt en kilos 
vekt. I tillegg må alle sonene i trafikk- 
lysmodellen ha grønne lys. Det må bli 
enklere å drive med oppdrettslaks i Norge, 
og det må komme nye runder med løyver, 
raskere, sier Marte.

Konsesjon på land koster ingenting 
og bare ved årsskiftet var det planlagt 
produksjon av cirka 600.000 tonn med 
laks på land i Norge. Dette tilsvarer nesten 
halvparten av dagens produksjon i sjø. 
I utlandet er det planlagt produksjon av 
over én million tonn laks.

Krav til bærekraft
Landbruket i EU har krav om nesten 50 
prosent reduksjon av klimautslipp innen 
2030, og lignende krav kan komme for 
sjømatnæringen. Fremtidige krav fra EU 
kan gjøre finansiering vanskeligere og 
dyrere å oppnå, og det vil dermed være 
viktig å jobbe kontinuerlig med bærekraft. 

– Sjømat er mer klimavennlig enn 

en del annen mat, og kundene drar i 
en bærekraftig retning. Det er viktig at 
næringen fremover reduserer klima- 
fotavtrykket, sier Hanne Sælemyr 
Johansen, sjømatrådgiver og revisjons- 
partner i PwC.

Nedgang i etterspørsel under Covid-19
Det har i 2020 vært en nedgang i eksport-
verdien av sjømat og etterspørselen etter 
laks og torsk i hotell- og restaurantnæringen 
er redusert. Sild derimot har økt i pris og 
selges fra dagligvare, så her har etter-
spørselen vært stabil.

Om Norge som havbruksnasjon vil nå 
sin vekstvisjon i 2050 vil vise seg, men i 
årets oppdaterte Sjømatbarometer har det 
kommet flere utviklingsløyver og nye pro-
duksjonsformer, både på land og til havs, 
har begynt å materialisere seg. I tillegg 
har næringen i større grad tatt i bruk ny 
teknologi i produksjonen, og bærekraftig 
produksjon er høyere på agendaen.

– Vi er ikke der vi burde være med 
hensyn til vekst, men det gjenstår å se 
hvordan det hele utvikler seg. Det er ikke 
umulig, avslutter Vassbotten. 

Årets Sjømatbaro- 
meter viser at to av 

tre oppdrettsaktører 
mener at vekstvisjo-
nen på fem millioner 

tonn oppdrettslaks 
innen 2050 er 

urealistisk.
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Et fremtidsbilde av 
sjømatnæringen i Norge

Marte Vassbotten
Sjømatrådgiver, 
PwC

Hanne Sælemyr 
Johansen
Sjømatrådgiver  
og revisjons- 
partner, PwC
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BÆREKRAFT TEKNOLOGI

2 av 3 i næringen tror ikke at 
norsk produksjon av laks og ørret 
vil nå 5 millioner tonn innen 2050.

Næringen tror mindre på dette nå 
enn i 2017 - til tross for utvikling innen 
landbaserte anlegg og at de første 
havmerdene er satt i produksjon.

Selv om bærekraft er høyere på agendaen, og mye har 
skjedd siden 2017, sier bare en av tre i vår undersøkelse 
at de har integrert bærekraft i sin selskapsstrategi.

Nedenfor vises tre vekstscenarier: Et optimistisk scenario, et pessimistisk scenario og  
et basis-scenario. Sistnevnte er det scenariet vi tror mest på. Kun i det optimistiske scenariet 

vil vi kunne nå 5 millioner tonn årlig produksjon av ørret og laks i 2050.

1000 tonn

PESSIMISTISK BASIS-SCENARIO OPTIMISTISK

Trafikklys og storsmolt  
driver vekstestimatet - 

men dette vil bare kunne 
oppnås ved utbredt bruk 
av ny teknologi og bære-

kraftig produksjon.

Bakgrunn for Sjømatbarometeret: Hensikten med barometeret er å ta tempen på sjømatnæringen over tid gjennom vår spørreundersøkelse til lederne i bransjen. Barometeret er en blanding av bransjens 
egne meninger og refleksjoner, kombinert med PwCs egne tanker og analyser.

av respondentene 
tror at landbasert 
oppdrett (inkludert 
postsmolt) vil være 
en nøkkelfaktor til 
fremtidig vekst. 

Det planlagte, globale volumet på land  
overgår Norges produksjon av laks i sjø:

Minst 32 prosjekter var 
under planlegging eller bygging 
i Norge ved årsskiftet med en 
samlet produksjonskapasitet 
på 661.000 tonn.

Minst 55 prosjekter var 
under planlegging i andre deler 
av verden, med en estimert 
produksjonskapasitet på 
1.027.500 tonn.

Halvparten av volumet som planlegges i utlandet 
har norske eierinteresser – det er en estimert 
kapitalflukt på 65 milliarder kroner.

Figuren under viser hvor vi estimerer at produksjonsveksten frem mot 2050 vil komme fra. Basis-scenario: bro fra dagens produksjon til 2050:

5 millioner tonn laks og ørret i 2050 
er fortsatt forbeholdt festtalene.

2019- 
produksjon

Ny kapasitet i 
åpne merder

Ny kapasitet  
i landbaserte  

anlegg (fullsyklus)

Ny kapasitet 
offshore

Effekt av 
storsmolt

Basis- 
scenario

Ny kapasitet i 
lukkede merder 
(utover trafikk- 

lysvekst)

Drifts - og 
produksjons-
forbedringer

Trafikk- 
lysvekst

Vi håper og tror at landbasert oppdrett vil bidra positivt 
til ny vekst i fremtiden, selv om vi ikke tror at landbasert 
oppdrett vil bære den fremtidige veksten.

Denne infografikken er 
produsert i samarbeid 
med PwC Norge
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PwCs Sjømatbarometer 2021
Årets Sjømatbarometer handler om bærekraftig vekst frem mot 2050. I det første barometeret, 
i 2017, ble det diskutert hvorvidt myndighetene sin ambisiøse vekstvisjon på 5 millioner tonn laks 
og ørret innen 2050 var realistisk. Hvordan ligger vi egentlig an her – gitt utviklingen i næringen 
de siste tre årene? Og hvordan kan bærekraft og teknologi være drivere for denne veksten?

kr

STATUS & VEKST
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Stingray Marine Solutions har siden 2014 benyttet laser- og maskinlæring 
for å fjerne lakselus i norsk oppdrettsnæring. Teknologiselskapet har snart 
70 ansatte, og løsningene deres benyttes på oppdrettsanlegg langs hele 
kysten for mer enn 30 millioner laks og ørret. 

Daglig leder i Stingray, John 
Arne Breivik forteller at noen 
i starten var skeptiske, da de 
hørte at lakselusen skulle fjernes 

med laser under vann. Den skepsisen er 
nå borte.

– Vi kan vise til stadig bedrede 
biologiske resultater og ingen skader 
på en eneste fisk, noe som har ført til 
at flere oppdrettere nå satser på Sting-
ray-systemet som hovedtiltak for å få 
kontroll på lakselusa. Norske myndig-
heter og næringen selv, har ambisjoner 
om at havbruk og oppdrett av laks skal 
vokse kraftig i årene fremover. Myndig-
hetene har derfor stilt klare krav til at 
denne veksten er nødt til å være bære-
kraftig.

– Stingray vil med vår havbruks- 
teknologi i verdensklasse, være en viktig 
bidragsyter for denne utviklingen, sier 
Breivik.

Fiskens egen helsestasjon
De siste ti årene har lakselusen vært et 
stadig økende problem for næringen, 
med en kostnad på 10-12 milliarder 
kroner i året, ifølge Nofima og Kontali. 

Løser luseproblemet 
med laser

Denne kostnaden vil Stingray gjøre noe 
med.

– Vi har med vår avlusningsmetode, 
satt en ny standard for presis og indi-
viduell fjerning av lakselusen, uten 
håndtering av fisken.

Siden lanseringen i 2014, kan selskapet 
dokumentere over to milliarder laser-
skudd, uten en eneste innmeldt skade 
eller behandlingsdødelighet for fisken.

De siste årene har Stingray også tilbudt 
sine oppdrettskunder bildebaserte luse-
tellinger, slik at man løpende kan følge 
lusenivåene.

– Tidligere har 80-100.000 fisk i uken 
blitt tatt opp for telling langs hele kysten, 
noe som representerer en unødvendig 
håndtering av laks og ørret. Med vår tek-
nologi kan dette gjøres bedre og tryggere 
med en kaffekopp i hånden fra hjemme-
kontoret, sier Breivik.

Stingray-systemet utvides stadig med 
nye applikasjoner og tjenester. Nå tilbys 
også diagnose av vintersår, svømmehastig- 
het og kjønnsmodning, samt biomasse- 
måling og tilvekstmålinger, på den samme 
høyteknologiske plattformen.

– Dette er en «alt i ett»-løsning, som 
jobber døgnet rundt hele året, og som 
etterhvert har blitt kalt fiskens egen 
helsestasjon i merden.

Maskinlæring og teknologi er fremtiden
Selskapet garanterer for minst fire års 
levetid på produktet, noe som betyr 
forutsigbarhet for oppdretter og mulighet 
for å skape biologiske resultater gjennom 
flere utsett og for åpne merder i sjø.

– Stingray er derfor optimistisk på 
vegne av norsk oppdrettsnæring, og vil 
fortsette i årene fremover med å sette en 
ny standard for bedre fiskevelferd. Dette 
gjør vi ved hjelp av avansert og fremtids-
rettet teknologi, avslutter Breivik. 

Stingray-systemet 
fjerner lakselusen 

med laser under 
vann.
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John Arne Breivik
Daglig leder, Stingray
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Perioden vi er 
inne i nå er en 
overgangsfase til 
nullutslipp. Denne 
må vi gjøre så kort 
som mulig.

Hurtigruten AS har seilt 
langs norskekysten fra  
Bergen til Kirkenes siden 
1893 med norsk natur og 
flotte attraksjoner langs 
alle de 34 anløpene. Nå har 
Hurtigruten satt seg som 
mål å seile helt utslippsfritt. 
Er dette mulig og hva må til?

D
et skal vi få til, men 
det er ingen magisk 
løsning som gjør at vi 
kommer dit verken i 
år eller neste år. Jeg er 
utålmodig, og skulle 
ønske teknologien 

utviklet seg raskere, sier CEO Daniel 
Skjeldam i Hurtigruten.

Hurtigruten ønsker å gå foran og vise 
at det er mulig å bryte grenser og vise vei 
i cruisebransjen, slik de gjorde da den 
sterkt forurensende tungoljen ble skrotet 
for over ti år siden, eller med verdens 
første hybride cruiseskip med batteripa-
kker i 2019.

– Perioden vi er inne i nå er en over-
gangsfase til nullutslipp. Denne må vi 
gjøre så kort som mulig. Vi pusher det vi 
kan for at ny teknologi kommer på plass, 
samtidig skal vi ikke sitte stille og vente på 
nullutslipp-løsningene. Vi skal kombinere 
ulike teknologier og løsninger for å få på 
plass så gode resultater som vi kan allerede 
i dag, fortsetter Skjeldam.

Med passasjerene på laget
Hurtigruten kjøper mest mulig av maten 
lokalt, samtidig som de sammen med 
gjestene fokuserer på å få matsvinnet ned. 
For nesten tre år siden kuttet de all unød-
vendig engangsplast, som en av de første 
større reiselivsbedriftene i verden. Mikael 
Eliassen, hotellsjef på MS Polarlys forteller 
om engasjerte passasjerer og ansatte.

– Gjestene våre er flinke og engasjerte, 
har god innsikt og er spesielt obs på dette 
med mikroplast i havet og konsekvensene 
det får. Når nye gjester kommer om bord 
har vi alltid et introduksjonsmøte hvor 
vi informerer om våre tiltak. Alle tilbake-
meldingene vi får er positive.

Skjeldam roser også engasjementet 
fra ansatte som brenner for miljø og 
bærekraft.

– Da vi fjernet engangsplast, var det 
en ide som kom fra mannskapet på et av 
skipene våre. Noen få måneder senere 
kuttet vi all engangsplast. Hurtigruten 
seiler i noen av de råeste farvannene i 
verden, fra norskekysten og Svalbard i 
nord, til Antarktis i sør. Gjennom snart 
130 år har mannskapet vårt  sett effekten 
av klimaendringene med egne øyne. 
Det handler om å ta vare på ideene som 
kommer inn, fra de som faktisk ser både 
utfordringene og mulighetene hver dag.

Bærekraft er ikke valgfag
Ved å kombinere ulike teknologier, 
tenke smartere, bruke kompetansen 
og erfaringen som finnes i Hurtigruten 
og norsk maritim næring, skapes nye 
løsninger med det som finnes i dag. Da går 
utslippene ned og gjør overgangsfasen til 
nullutslipp så grønn som mulig.

– Landstrøm er en ganske enkel løsning 

som utgjør en stor forskjell lokalt i havner 
der du ligger en stund. I det øyeblikket du 
kobler skipet til, kutter du alle utslipp fra 
skipene. Vi startet med landstrøm i 2016. 
Nå kan alle Hurtigrutens skip kobles til 
landstrømanlegg. Det gir en forsmak på 
nullutslippssamfunnet for alle som bor 
og jobber i nærheten av havner som tilbyr 
dette, forteller Skjeldam.

Elektrifisering spiller også en viktig 
rolle i overgangen til nullutslipp. Da MS 
Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen, 
verdens første hybriddrevne cruiseskip 
ble bygget, ble det gjort med norsk 
teknologi på norske verft.

– De har fått enorm oppmerksomhet 
verden rundt, og er flytende utstillings- 
vinduer for norsk maritim teknologi og 
innovasjon. Forbrukere og gjester 
forventer kvalitet og selskaper som vil og 
mener noe. Bærekraft er ikke valgfag. 
Bedrifter som ikke forstår dette, vil være 
borte om få år, avslutter Skjeldam. 

Hurtigruten ønsker å 
gå foran som et godt 

eksempel, og vise vei 
i cruisebransjen.
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Hurtigruten integrerer miljø og 
bærekraft og viser vei i cruisebransjen

Daniel Skjeldam
CEO, Hurtigruten
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En stadig voksende verdensbefolkning gjør at vi må se til havet 
for å møte den økende etterspørselen etter proteiner.

Går offshore 
for å øke mat-

produksjonen

Ledende 
oppdretts- 
aktører ser på 
mer eksponerte 
lokasjoner eller 
offshore for vekst.
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O
ppdrettsindustrien 
globalt opptar store 
områder både på land 
og langs kysten. Men 
arealene er begrenset og 
tradisjonell oppdrett 
er derfor ikke i stand 

til å møte verdens voksende matbehov. 
Mulighetene fremover ligger i utviklingen 
av lukkede systemer i fjordene, landbas-
erte anlegg eller fiskeoppdrett offshore.

– I takt med den økende etterspørselen 
av proteiner vil produksjonen av sjømat 
vokse betraktelig i de kommende årene. 
Oppdrettsbransjen er avhengig av å bruke 
ny teknologi og utvikle nye løsninger for 
å imøtekomme denne etterspørselen, sier 
Frode Kamsvåg, leder for forretnings- 
utvikling for marine strukturer i DNV.

Spennende muligheter
Regjeringen har gjennom Fiskerideparte-
mentet gitt rundt 20 utviklingstillatelser 
for prosjekter «med betydelig innovasjon 
og investeringer», som kan bidra til å 
løse en eller flere av miljø- og arealut-
fordringene som akvakulturnæringen 
står overfor. Flere av disse er relatert til 
offshore virksomhet.

– Den norske havbruksgiganten SalMar 
har mål om å doble produksjonen sin 
innen 2030 ved bruk av Ocean Farm- og 
Smart Fish Farm-konseptene. Dette er 
blant annet basert på at de ser gode resultat 
på fiskehelse, tilvekst og dødelighet av fisk 
i sitt Ocean Farm-konsept sammenlignet 
med det de oppnår for de konvensjonelle 
produksjonsenhetene sine. De planlegger 
derfor bygging av enheter for bruk på 
mer eksponerte lokasjoner for å oppnå 
produksjonsmålet sitt. Dette er også en 
indikasjon på en bransjetrend - at ledende 
aktører ser på mer eksponerte lokasjoner 
eller offshore for vekst.

Norge viser vei
Ifølge Kamsvåg har Norge vært først 
ute med å gjøre investeringer i oppdrett 
til havs og fungerer nærmest som en 
inkubator for nye konsepter. Derfor ser 
andre nasjoner til Norge for inspirasjon og 
samarbeid.

– Nye nasjoner dukker stadig opp som 
potensielle vekstmarkeder hva angår 
havbruk. I DNV, har vi erfaring fra flere 
internasjonale prosjekter, for eksempel 
med Kina, som representerer én av 
nasjonene med et betydelig vekstmarked. 
Slike partnerskap og samarbeid gir en 
robust plattform for global vekst i en 
spirende industri, fastslår han.

Definerer en ny offshoreindustri  
for oppdrettsanlegg
Per Arild Åland er leder for forretningsut-
vikling i offshore klasse i DNV og forklarer 
at «fiskeoppdrett til havs» etter hvert 
utvikler seg i retning store og komplekse 
stålkonstruksjoner som er beregnet for 
værutsatte marine miljøer.

– Disse enhetene kan plassers i utsatte 
havområder for å dra nytte av effekten av 
havstrøm til vannutskifting og dermed 
forbedret vannkvalitet. Oppdrettsanlegg- 
ene er større og mer robuste enn tradis-
jonelle merder og bygget i samsvar med 
godt etablerte offshore-standarder for å 
sikre trygg operasjon. Moderne merder 
er preget av høy automatiseringsgrad og 
digitale løsninger, samt andre funksjoner 
tilrettelagt for å sikre bærekraftig operas-
jon, forbedre fiskehelsen og effektivisere 

daglig drift, sier han.
DNV har omfattende multidisiplinær 

kompetanse på offshore-virksomhet og 
aquakultur, og har klassifisert alle seks 
installasjoner satt i drift i Norge så langt. 
Blant disse er Aquatraz for Midt-Norsk 
Havbruk med fire enheter i Midt-Norge, 
mens Nordlaks satte Jostein Albert i 
drift sist sommer, et 385 meter langt 
oppdrettsanlegg med plass til 10.000 tonn 
laks.

– SalMar Ocean sin Ocean Farm 1 er like 
imponerende og var den første i sitt slag 
som ble satt i drift for noen år siden. Den 
er 68 meter høy og 110 meter i diameter, 
med et volum på 250.000 kubikkmeter. I 
tillegg til disse seks installasjonene er flere 
under planlegging der bygging med DNV-
klasse er spesifisert, forteller Åland.

Nytt marked for offshore  
havbruks-forsyningsfartøy
For å kunne flytte oppdrettsaktiviteten 
offshore, er det både behov for nye typer 
strukturer og samt nye fartøyløsninger 
som kan støtte disse moderne enhetene.

– Mens mange mindre båter brukes 
for å betjene kystnære merder i dag, vil 
det i fremtiden være et økt behov for mer 
robuste fartøy. Disse nye arbeidsbåtene vil 
trolig minne mer om de typiske offshore 
forsyningsfartøyene vi kjenner så godt.

– Nye drivstoff- og framdriftssystemer 
vil også være nødvendig for å oppfylle 

fremtidige utslippskrav. Selv om enkelte 
merder plasseres langt ute på havet vil 
forsyningsbåtene seile i håndterbare 
avstander til merdene, noe som gjør det 
enklere å velge grønne alternativer for 
framdrift, sier Åland.

Ser det større bildet for havbruk
Bente Pretlove, programdirektør for 
havrommet i DNV sin forskningsavdeling, 
fremhever at det er mer enn teknologi 
som får betydning når oppdrettsnæringen 
flyttes offshore.

– Vi jobber med analyser og rap-
porter som ser på både muligheter og 
utfordringer knyttet til havrommet mot 
2050. Det er svært viktig med en helhetlig 
tilnærming og vurdere interaksjonene 
mellom de forskjellige havbaserte næring- 
ene når det kommer til vekst, miljø og 
havets helse, sier Pretlove.

– For å finne gode løsninger på frem-
tidens muligheter innen havbruk må også 
ulike fagdisipliner samarbeide og trekke 
på hverandres erfaringer. Det er for 
eksempel svært viktig å kombinere 
teknologisk ekspertise med en grunnleg-
gende bevissthet om fiskehelse og 
-velferd. DNV har et unikt sammensatt 
fagmiljø innenfor oppdrett, offshore-virk-
somhet og klassifisering av fartøy. Dette 
tette samarbeidet er avgjørende for at våre 
kunder skal lykkes i sine prosjekter, 
avslutter Pretlove. 
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Leder for forretnings- 
utvikling for marine 
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På Rubbestadneset i Bømlo kommune, ligger industriklyngen NMEC, 
bestående av 18 medlemsbedrifter. Sammen satser de på teknologi-
utvikling mot grønne energiløsninger.

Her samarbeider medlems- 
bedriftene om å levere tjenes-
ter innen skipsvedlikehold og 
modifikasjoner. De utnytter 

hverandres hands-on fagarbeider og 
ingeniørkompetanse gjennom egne og 
felles teknologiutviklingsprosjekter. 
Prosjektene retter seg mot et smartere og 
mer bærekraftig framtidens havrom, sier 
Nina Ingvaldsen, daglig leder i Norwegian 
Marine & Energy Complex (NMEC).

Gjennom NMEC, har bedriftene gått 
inn på eiersiden av Sustainable Energy- 
katapulten. Katapulten gir bedrifter 
mulighet til å videreutvikle og teste sine 
bærekraftige løsninger for produksjon, 
lagring og styring av energi.

– Vi ønsker å invitere inn kunder til 
kompetansemiljøet, og hjelpe med å få 
deres ideer ett steg nærmere kommersielt 
produkt, sier Ingvaldsen, og trekker frem 
noen av NMECs medlemsbedrifter og 
deres prosjekter:

Miljøløsninger til skip
Wärtsilä Norways hovedaktiviteter på 
Bømlo og Stord er utvikling og salg 
av fremdriftssystemer, og elektro- og 
automasjonssystemer for skip til 
kunder over hele verden. De tilbyr også 

Samarbeider om et 
bærekraftig havrom

servicetjenester til norske kunder som 
opererer fartøy hjemme eller i utlandet.

Wärtsilä utvikler og tilbyr en rekke 
miljøløsninger. De to siste årene har de 
vært sentrale i utviklingen av fremtidens 
grønne drivstoff til forbrenningsmotoren, 
og tester for tiden grønn ammoniakk i 
katapultens testsenteret på Stord.

Renere varmepumpe
Westcon Olvondo produserer hoved- 

sakelig produkter til olje- og gassnærin-
gen og maritim industri, men har de siste 
årene også levert prototyper og produkter 
for bærekraftige energiløsninger. Et 
eksempel er en varmepumpe som har 
et stort globalt potensial i å redusere 
CO2-utslipp. De skal blant annet levere 
en pilot-pumpe til AstraZeneca i Sverige 
til sommeren.

Varmepumpen er utviklet av Olvondo 
Technology, og produseres sammen 
med kompetanse og erfaringer fra over 
hundre år i bedriftene som er tilknyttet 
NMEC-miljøet på Rubbestadneset.

Grønnere fisketråler
LOS Marine bygger om skip til å bli 
grønnere ved å installere batteriløsninger 
om bord. De har også bygget om en 

fisketråler med helt spesielt utstyr, som 
blant annet reduserer belastning på 
havmiljøet.

LOS Marine, har også vært sentral i 
produktutviklingen av landstrømsan-
legget Zinus. Dette er et resultat av et 
produktutviklingsprosjekt mellom to 
av medlemsbedriftene til NMEC, LOS 
Marine og LOS Elektro.

Grønn IT
Ilder AS er et IT-utviklingsselskap som 
satser på bærekraft og miljøvennlige 
løsninger. Ilder mener at IT-bransjen har 
som plikt og ansvar å finne gode måter å 
legge til rette for utslippsfrie løsninger. 
De er involvert i flere prosjekter med 
bærekraftig og miljøvennlig energi, 
inkludert landkraft og utslippsfrie bygge- 
plasser.

Ilder jobber blant annet med å utvikle 
en IT-plattform for selskapet Plug AS, 
som leverer løsninger for landstrøm i 
havner. Ilder har også, i samarbeid med 
Metas AS, startet et eget datterselskap, 
Waterspace AS, som utvikler løsninger 
som skal gjøre det enkelt og brukervennlig 
å rapportere om utslipp og forsøpling i 
havet, samt bidra til konkrete aksjoner 
for opprydding.

Teknologisenter
I 2022 vil UNITECH Teknologisenter 
stå ferdig på Rubbestadneset. Senteret 
skal være en møteplass for de som driver 
utvikling innen subsea- og miljøtekno- 
logi, særlig opp mot havnæringene, 
fornybar energi og offshore wind. Den 
yrkesfaglige opplæring ved Bømlo 
videregående skole skal også legges til 
senteret.

Teknologisenteret og samarbeidet i 
NMEC er en avgjørende faktor for at 
UNITECH skal kunne ekspandere 
teknologiutviklingen innen elektrifise-
ring og fornybar energiproduksjon. 

Slik vil UNITECH 
Teknologisenter  

se ut.

Les mer på
nmec.no
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Er du ung og  
lærelysten?  
NTNU trenger 
gode studenter 
innen offshore 
vindenergi!

FME NorthWind (Norwegian 
Research Centre on Wind  
Energy) har som mål å fremme 
fremragende forskning og  
innovasjon for å skape arbeids- 
plasser og øke eksporten, samt 
legge til rette for en bærekraftig 
utvikling av vindkraft. 

S
enteret ledes av SINTEF, 
med forskningspartnere 
NTNU (Norges tekn-
isk-naturvitenskapelige 
universitet), UiO (Universi-
tetet i Oslo), NINA (Norsk 
institutt for naturforskning) 

og NGI (Norsk geoteknisk institutt). 
Senteret involverer mer enn 40 nasjonale og 
internasjonale industripartnere som  
sammen med forskningspartnerne 
utgjør et verdensledende konsortium for 
utvikling av bærekraftig vindenergi.

PhD-stillingene er innenfor  
fem hovedtemaer:

• Konstruksjoner og strukturell integritet

• Marine operasjoner og logistikk

• Elektrisk infrastruktur og systeminte-
grasjon

• Digital tvilling og forvaltning av  
konstruksjoner

• Bærekraftig utvikling av vindenergi

Hovedmål for sentret er:

• Bidra til mer enn 20 innovasjoner som gir 
grunnlag for nye arbeidsplasser i Norge

• Bidra til at flytende havvind blir kom-
mersielt konkurransedyktig innen 2030

• Bærekraftig utvikling av vind- 
energi som respekterer både natur  
og samfunn

NTNU Team Wind

Misjon: Styrke NTNU sin rolle innen 
undervisning og forskning relatert til 
utvikling av bærekraftig offshore vind- 
energi.

Medlemmer: Mer en 40 professorer fra et 
vidt spekter av fagfelt på NTNU relevant 
for offshore vindenergi

Er du ung og lærelysten? NTNU 
trenger gode studenter innen offshore 
vindenergi!

Vil du bidra til bærekraftig energipro-
duksjon er det muligheter ved NTNU 
innen mange studieprogram:  
Bygg og miljøteknikk, Energi og miljø, 
Fysikk og matematikk, Industriell 
økonomi og teknologiledelse, Inno-
vasjon, entreprenørskap og samfunn, 
Kunnskap, teknologi og samfunn, 
Kybernetikk og robotikk, Marin teknikk, 
Materialteknologi, Produktutvikling og 
produksjon.

Dynamiske beregninger  
av flytende vindturbiner

Marin teknologi-miljøet ved NTNU har 
sammen med SINTEF lange tradisjoner 
for utvikling og fysisk og numerisk 
testing av offshoreplattformer. Denne 
kompetansen gjør NTNU til en interes-
sant samarbeidspartner både nasjonalt 
og internasjonalt når det gjelder  
utvikling og testing av flytende  
offshore vindturbiner. 

Marin teknologi- 
miljøet ved NTNU 
har sammen med 

SINTEF lange 
tradisjoner for 

utvikling og fysisk og 
numerisk testing av 

offshoreplatt- 
former. 
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NTNU kunngjør nå 11 PhD- 
stillinger i FME NorthWind

Kontaktperson:

Trond Kvamsdal,
Koordinator NTNU 
Team Wind

Leder FME  
NorthWind  
Scientific  
Advisory  
Committee

https://www.
ntnu.edu/energy/
wind-power

Bidra til at 
flytende havvind 
blir kommersielt 
konkurranse- 
dyktig innen 
2030.
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Det er behov for mer industrialisering 
og en proaktiv tilnærming til dagens 
utfordringer i næringen, fremfor å 
bruke store ressurser på å håndtere 

problemene i ettertid.
Norsk Industri har i sine innspill til en ny  

havbruksstrategi lagt fram forslag til et nytt  
helhetlig tillatelsessystem for oppdrettsproduk-
sjon i eksponerte kystsoner og i ytre havom-
råder, som vil kunne sikre et stort teknologisk 
mangfold og teknologinøytralitet for oppdret-
tere som ønsker seg et bredt utvalg av konkur-
rerende oppdrettsteknologier. Det er nå viktig 
at myndighetene etablerer gode og langsiktige 
rammebetingelser for å sikre framtidig vekst  
og ekspansjon i norsk oppdrettsnæring. Fra 
bedriftenes side trengs det betydelige tekno- 
logiske innovasjoner dersom målsetningen om 
en sterk økning av produksjonen mot 2050 skal 
kunne virkeliggjøres.

Avgjørende for fremtidig konkurransekraft
Ny oppdrettsteknologi og nye produksjons- 
metoder i eksponerte og havbaserte områder vil 
bli avgjørende for at de totale produksjonskost-
nadene i norsk havbruk kan reduseres for således 
å sikre fremtidig konkurransekraft. Dersom 
myndighetene legger forholdene til rette nå vil 
flere spennende teknologiplattformer med stort 
innslag av bedrifter på tvers av de blå næringene, 
det vil si bedrifter med stor industriell utviklings-
kompetanse fra olje- og gassnæringen, det 
maritime miljø og havbruk, kunne se dagens lys. 
Disse miljø har bevist gjennom den nå avsluttede 
utviklingstillatelsesordningen at store teknologi- 
og produksjonsmessige nyvinninger er mulig 
dersom rammene tillater dette.

For bedrifter og oppdrettere som satser på 
framtidsrettet havbruk til havs er det viktig at pro-
sessen rundt tildeling av lokaliteter og tillatelser 
ferdigstilles raskt for å kunne bruke momentet 

som er bygget opp ved utviklingstillatelser. Norske 
selskaper har de beste forutsetninger, utstyr og 
kompetanse for å ta i bruk mer eksponerte områ-
der langs vår kyst og ute til havs. For den norske 
industrien ligger det til rette for oppdrag som i 
sum i årene fremover vil kunne beløpe seg til flere 
milliarder kroner, men vi står dessverre i fare for 
å miste kompetanse og investeringsvilje dersom 
ventingen blir for lang.

Står klare
Service- og utstyrsleverandører i de tre havnærin-
gene står klare til å realisere havbasert oppdrett 
sammen med oppdrettere og myndigheter. Vi 
håper at den nye havbruksstrategien svarer på 
havnæringens ønsker om en miljøvennlig produk-
sjonsvekst ved bruk av nye teknologiske løsninger 
som fokuserer på norsk verdiskapning og norske 
komparative fortrinn. Tiden er inne til å påskynde 
utviklingen av næringen på industriell basis. 

Havbruk til 
havs krever ny 
teknologi og 
gode ramme- 
betingelser 
Norge trenger å utvikle en ny verdikjede 
som flytter havbruksproduksjonen ut i 
havet, da dagens havbruksproduksjon 
innaskjærs ikke gir rom for den bærekraftige 
vekst mot 2050 som ligger i regjeringens  
og Stortingets mål, grunnet biologiske og 
miljømessige utfordringer. 

Ny oppdretts- 
teknologi og nye 
produksjons- 
metoder i ekspon-
erte og havbaserte 
områder vil bli 
avgjørende for 
å sikre fremtidig 
konkurransekraft.
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GM Aqua design  
er en kostnads- 
effektiv løsning som 
løser de utfordrin-
gene som er for 
eksponert havbruk.

Havet dekker 70 prosent 
av jordas overflate. Likevel 
kommer bare to prosent av 
maten vi spiser fra havet. 
Skal vi klare å dekke matbe-
hovet til alle menneskene på 
jorden fremover, må vi øke 
veksten i havbruket. Dette 
må skje på en bærekraftig 
måte, og vi må ta i bruk nye 
områder.

G
M Aqua Design er en 
merd som er designet 
for å tåle en signifikant 
bølgehøyde på åtte 
meter. Dermed kan 
man åpne for oppdrett i 
nye områder i semi- 

eksponerte lokasjoner, det vil si områder 
utenskjærs.

– Dagens oppdrettsteknologi, kan ta 
bølger opp til rundt fire meter. Etter dette, 
trenger man ny teknologi. GM Aqua 
design er en kostnadseffektiv løsning som 
løser de utfordringene som er for ekspon-
ert havbruk, sier Arne Vagle, prosjektleder 
for GM Aqua Design i Global Maritime.

Kan tas offshore
– Global Maritime jobber nå med et 
forprosjekt med støtte fra Innovasjon 
Norge. Dette prosjektet er rettet mot å ta 
GM Aqua Design ut til fult eksponerte 
lokasjoner med signifikant bølgehøyde på 
15 meter. Designet er mulig, men vi må ta 
hensyn til fisken. Vi har tro på en stegvis 
utvikling hvor teknologien og fiskehelsen 
utprøves på semieksponerte lokasjoner, 
men er beredt til å ta teknologien fult 
eksponert om markedet ønsker det, sier 
Vagle.

– Vi har mye erfaring og lang fartstid 
innenfor offshore fiskeoppdrett. Vi har 

vært involvert i flere konsepter, både knyttet 
opp mot ordningen om utviklingstillatelser 
og utenfor, sier Vagle, og nevner blant 
annet pilotanlegget Ocean Farm 1.

Verdens første anlegg til havs
Allerede i 2012, begynte Global Mari-
time, i samarbeid med Salmar, å utvikle 
Ocean Farm 1. Ocean Farm 1 er verdens 
første oppdrettsanlegg til havs. Det er et 
fullskala pilotanlegg for testing, læring, 
forskning og utvikling, spesielt innen 
biologiske forhold og fiskevelferd. Global 
Maritime har hatt en stor rolle i dette 
prosjektet, og har blant annet stått for 
designutviklingen.

– I 2012, var olje- og gassindustrien 
fortsatt på full fart opp, og vi designet mye 
offshore. Vi så også at vi kunne designe 
nye løsninger for oppdrettsnæringen, og 
takket ja da vi fikk muligheten til å gå inn i 
den bransjen, sier Vagle.

Global Maritime er i dag en del av 
industrigruppen Moreld. Moreld er et 
nytt selskap som består av 17 oljeservice-
selskap som blant annet jobber inn mot 
bærekraftig aquakultur.

Venter på støtteordning
For å kunne ta GM Aqua Design videre til 
fulleksponert drift, trengs en støtteord-
ning for risikoavlastning. Vagle forteller at 
det er levert inn søknad om konsesjoner 
for konseptet, og at dette ligger hos direk-
toratet for avklaring.

– Vi håper også at myndighetene snart 
kommer med et regime for nye arealer så 
oppdrettsnæringen får den forutsigbar-
heten og tryggheten de trenger. Nå sitter 
næringen bare og venter. Hadde dette 
vært på plass, hadde næringen tatt et 
kvantesprang videre, sier Vagle.

Ønsker norsk industri
For å bygge anleggene, ser Vagle at norsk 
industri er inne i en snuoperasjon, og har 
kommet på banen som leverandør. De har 
den rette kompetansen og vil være den 
foretrukne leverandør. Men det vil være i 
hard konkurranse fra utenlandske verft og 

leverandører.
– Forhenværende støtteordning og 

kommende ordninger tilrettelegger for 
involvering av verft og denne delen av 
industrien i en tidlig fase. Det gir prosjek-
tene en mulighet for å tilrettelegge, og gir 
industrien det forspranget som trengs for 
å vinne frem i et tøft marked, sier Vagle og 
forteller at han frykter at mye av verfts- og 
leverandørkontaktene vil gå til utlandet 
dersom denne type prosjekter ikke utføres 
gjennom ordninger med risikoavlastning 
og pilotprosjekter.

– Andre investorer vil komme på banen 
og mye av mulighetene for norsk industri 
vil gå til utlandet, sier han. 

Slik kan neste 
generasjon GM Aqua 

Design se ut.
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Ny design gir en mer  
bærekraftig oppdrettsbransje

Arne Vagle,
Prosjektleder for 
GM Aqua Design, 
Global Maritime
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Slik ser GM Aqua 
Design ut i dag. 



Snarveien
fra idé til marked

I katapult-sentrene kan store og små bedrifter 
over hele landet, og i de fleste bransjer få:

Tilgang til internasjonalt ledende test-infrastruktur og kompetanse.

Hjelp til å utvikle, teste og simulere både produkter, tjenester og prosesser.

En partner for å bygge nødvendig kompetanse i bedriften.

Et tilpasset tilbud, enten det er noen timers møte for nødvendige avklaringer, 
problemløsing i workshops, mindre tester i labskala eller lengre innovasjonsløp.

Fem katapult-sentre er med i ordningen Norsk katapult

Behov for å utvikle, teste eller simulere avansert produksjonsteknologi? Vi tilbyr 
testfasiliteter og kompetanse gjennom våre syv minifabrikker.

mtnc.no

Behov for å utvikle, teste eller simulere bærekraftige løsninger for produksjon, 
distribusjon, lagring, eller styring av energi? Vi tilbyr kompetanse og testfasiliteter til 
lands, til havs og på skip.

sustainableenergy.no

Behov for å utvikle, teste eller simulere teknologier for havnæringen? Vi tilbyr 
testfasiliteter og kompetanse på design, bygging og testing av fysiske og virtuelle 
prototyper. Du får hjelp til hele utviklingsløpet fra idè til ferdig produkt.

oceaninnovation.no

Behov for utvikle, teste eller simulere bærekraftige materialer og prosesser? Vi har fysiske 
testsentre hos Elkem Technology, ReSiTec, Norner og Mechatronics Innovation Lab (MIL), og 
tilbyr tjenester langs hele verdikjeden fra materialnivå til ferdig formet produkt.

futurematerials.no

Behov for virtuell prototyping eller digitale tvillinger av fremtidens produkter, løsninger eller tjenester? 
Vi tilbyr verktøy, kompetanse og metodikk. Her kan du utvikle, teste og simulere raskere, mer effektivt og 
med mindre risiko enn i den fysiske verden.

digicat.no
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Katapult-senter

Med et katapult-prosjekt kan bedriften redusere sin økonomiske og teknologiske risiko, 
øke kunnskapen i bedriften, og raskere ta steget fra idè til marked. Det er oftest en viktig 
suksessfaktor når produkter, tjenester og prosesser skal industrialiseres.

Norsk katapult skal bidra til økt verdiskaping i Norge. Dette 
skal gjøres ved å utvikle relevante tjenester i regi av katapult-
sentrene. Hvert katapult-senter er et samarbeid mellom 
ledende bedrifter og institutter som tilbyr testfasiliteter og 

kompetanse. Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og 
fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge 
og Forskningsrådet.
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øke kunnskapen i bedriften, og raskere ta steget fra idè til marked. Det er oftest en viktig 
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fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge 
og Forskningsrådet.
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Idag myldrer det av ideer, prosjektskisser 
og prototyper langs hele norskekysten. 
Spesielt den nære skipstrafikken fungerer 
som et teknologi-laboratorium. Her kan man 

teste ut og ta i bruk nye løsninger som hele den 
internasjonale skipsfarten vil etterspørre i årene 
fremover, sier administrerende direktør Harald 
Solberg i Norges Rederiforbund.

Klimanøytral skipsflåte fra 2050
Rundt 90 prosent av verdenshandelen fraktes 
med skip. Skipstransport er fremdeles den mest 
miljøeffektive måten å frakte varer, samtidig står 
skipsfarten for 2,2 prosent av de globale klima- 
gassutslippene.

Norske rederier går foran og tar lederskap i 
kampen mot klimautfordringene. Innen 2050 er 
målet at hele den norske flåten skal være klima-
nøytral. For å nå dette målet må det introduseres 
nye, energieffektive løsninger.

– Den teknologiske utviklingen skjer nå. Skips-
fartsnasjonen Norge kan ta lederansvar og utvikle 
de grønne løsningene for å redusere utslippene 
i årene fremover. Vi mener dette er rett vei å gå, 
både for miljøet og for industrien, sier Solberg.

Norge ligger helt i front innen klima- og 
miljøvennlige fremdriftsløsninger for skip. Flere 
norske skip går allerede på gass og elektrisitet 
og i 2020 ble den første hydrogendrevne fergen i 
Norge sjøsatt. Nå bygges forsyningsskipet «Viking 
Energy» om for å kunne gå lange distanser på ren 
ammoniakk uten utslipp av klimagasser.

Havvind – et nytt norsk industrieventyr
Norges sterke posisjon innen maritim og land- 
basert industri gir også et unikt utgangspunkt for 
å ta leder rollen i utviklingen av havvind.

– Havvind er en energikilde med stort potensial 
for alle land i verden med bratte sokler og store 
havdyp. Mange av våre medlemmer er allerede i 

gang med prosjekter innen havvind, og dette er et 
område i rask vekst, sier Solberg.

Det norske selskapet Ocean Installer ble 
etablert i 2010 og har de siste ti årene jobbet med 
konstruksjonsarbeid for oljenæringen på sokkelen, 
spesielt på havbunnen. Nå satser selskapet på det 
voksende havvind-markedet, og endrer derfor 
navn til Havfram.

– Havvind kommer til å bli en stor, global industri. 
Det er viktig at den norske leverandørindustrien 
tar en posisjon, og det skal vårt selskap gjøre. Det 
går et tog nå, sier administrerende direktør Odd 
Strømsnes i Havfram.

Strømsnes mener det er viktig å overføre 
kunnskapen fra arbeidet med oljeinstallasjoner til 
havvind.

– Begge deler handler om krevende, maritime 
offshoreoperasjoner. Mye av kompetansen vår vil 
vi bruke i arbeidet med å installere havvindanlegg 
- både flytende og bunnfast, sier Strømsnes. 

Nye muligheter 
for havnasjonen 
Norge
Norske rederier har ambisiøse 
klimamål og store planer for frem-
tiden, og drivstoffrevolusjonen er 
allerede i gang.

Rundt 90 prosent 
av verdenshandelen 
fraktes med skip. 
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Foretrekker du sentralisert eller desentralisert plassering av pneumatikksystemet for prosessventilene dine? Uansett 
hva som er riktig for deg, har Bürkert et konsept som passer. Den tradisjonelle skapløsningen med ventiler og 
reguleringssystem i en samlet løsning med utvendige tilkoblinger via skottgjennomføringer. Eller vår nye AirLINE 
Quick modul i syrefast stål alternativt i aluminium, uten innvendige slanger og skottgjennomføringer, en kompakt og 
fleksibel løsning med fitting integrert. Ønsker du heller en desentralisert løsning? Kontrollhoder som styrer og over-
våker ventilene lokalt, leveres på våre skråsete, globe og membranventiler, her inngår også løsninger for kontinuerlig 
regulering både i utførelse som topp og for sidemontering.  

Ønskes mer informasjon? Ring oss på 63 84 44 10 eller se www.burkert.no

Automatiser 
som du vil.

Tradisjonell  
skapløsning

AirLINE Quick  
i syrefast stål

Kontroll- 
hode

Harald Solberg
Administrerende 
direktør, Norges 
Rederiforbund
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Aas Mek. Verksted AS
Brønnbåtspesialisten
Din naturlige samarbeidspartner 
for nybygging og vedlikehold

Aas Mek. Verksted AS - Buktavegen 50, 6390 Vestnes - +47 711 89 800 www.aasmek.no
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Vårt mål er 
å realisere 
minimum ett 
pilotfartøy på 
hydrogen innen 
2024.

Gjennom grønn drift  
og innovativt samarbeid 
skal Ocean Hyway Cluster  
bevare den verdensledende 
posisjonen i utviklingen av 
nullutslipp i fiskeri- og  
havbrukssektoren.  

I
en verden stadig på randen av 
miljøkatastrofe er så å si hver 
forøkelse av det grønne skiftet 
en verdi i seg selv. I fiskeri- og 
havbrukssektoren foregår det 
blant annet en stor hydrogen- 
utvikling, og med kraftig vind 

i seilene går den norske klyngen Ocean 
Hyway Cluster i front for innføringen av 
ny teknologi i norske fartøy gjennom  
prosjektet HyAqua.

– Norsk skipsdesign og oppdretts- 
næring er verdensledende, men det er 
mange om fiskebenet, og det er et slags 
kappløp om posisjoneringen i det store 
hydrogen-skiftet. For å bevare vår posisjon 
har vi samlet industrien og næringsak-
tørene for å realisere hydrogen-teknolo-
gien i maritim sektor. Vår rolle er å bruke 
fortrinnet vi har til å fortsatt være først, 
sier Kristin Svardal, prosjektleder for 
Ocean Hyway Cluster.

Et virkemiddel for hydrogennæringen
– Sammen med våre medlemmer ønsker 
vi å utrede mulige nullutslippsteknologier 
for fartøy innenfor fiskeri- og havbruks- 
sektoren. Vårt mål er å realisere minimum 

ett pilotfartøy på hydrogen innen 2024, 
fortsetter hun.

Ocean Hyway Cluster består av med-
lemmer fra hele verdikjeden, og er ifølge 
Svardal et virkemiddel for den fremad-
stormende hydrogennæringen. I stedet 
for at medlemmene på egenhånd løser 
sine problemstillinger og behov, sier hun 
at klyngen og dens konsortium bruker 
samlede ressurser for å jobbe med det som 
gagner hele næringen.

– Det er også behov for å jobbe med 
det politiske aspektet. Blant annet er det 
viktig at offentlig innkjøp stiller krav om 
nullutslipp, og at vi får på plass regelverk 
og rammer som muliggjør realiseringen 
av det store potensialet. Vi vet at hydrogen 
vil ta sin plass, men det er ikke gitt at 
Norge får sin bit av kaken. Derfor er det 
også behov for å mobilisere og samarbeide 
med politikerne slik at vi kan realisere 
eventyret som hydrogen kan bli for Norge, 
sier hun.

Betydelig utslipp
Til tross for at fiskeri- og havbrukssek-
toren i lang tid har jobbet med energi-
optimalisering og hybridisering, står de 
norske fartøyene ifølge Svardal fremdeles 
for betydelige utslipp av CO2, NOx og SOx. 
Gjennom den nye teknologien skal dette 
nå gjøres noe med.

– Når det internasjonale markedet 
etterspør det samlede karbonavtrykket 
på sjømaten vi tilbyr dem, er det derfor 
viktig at vi tar tak – for du vil tape terreng 
om andre går foran med sjømat som har 
lavere karbonavtrykk. Hele 95 prosent 
av det vi fisker i norsk farvann går til 

eksportmarkedet i rundt 130 land, og da 
er det nærliggende å jobbe med løsninger 
slik at karbonavtrykket vårt kan senkes, 
påpeker hun.

– Vi brenner for det vi jobber med, 
og vet at bruken av hydrogen muliggjør 
nullutslipp. Når vi har en flåte på over 
5500 fartøy innen fiskeri og havbruk kan 
prosjektet HyAqua utgjøre en betydelig 
forskjell, ikke bare i henhold til eksport-
markedet, men også for det grønne skiftet, 
legger hun til.

Skal testes i praksis
– Nå handler det om å få bygd båtene og få 
testet ut teknologien i praksis slik at vi kan 
demonstrere at dette virker – ikke bare på 
papiret, men også når båten står på sjøen. 
Da hjelper det ikke å bare ha med seg et 
rederi eller et verft, men hele verdikjeden 
som sammen kan dra dette i riktig 
retning, avslutter hun. 

Skipsdesigneren 
Multi Maritime ser 

for seg at fremtidens 
fôrbåt med hydrogen 

som energiløsning 
kan se slik ut.
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Igangsetter prosjektet «HyAqua» 
for å realisere nullutslipp

Les mer på 

www.ocean 
hywaycluster.no

Kristin Svardal
Prosjektleder for 
Ocean Hyway 
Cluster
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– Det gir en enorm motivasjon å tenke på at vi, som et lite oppstart- 
selskap, kan bidra med å modernisere skipsfarten og ta flere over i  
det grønne skiftet, sier gründer Arild Sæle i ScanReach.

Det norske teknologiselskapet 
ScanReach satser på den blå 
økonomien ved å hjelpe den 
tradisjonelle skipsfartsnæringen 

med å bli mer digitale, smarte og ikke 
minst bærekraftige.

– Alle vi prater med i den maritime 
sektoren ser at det er behov for å gjøre 
noe, og at slik vi har det i dag ikke er 
bærekraftig. Det er velvilje for å gjøre 
skipene grønnere, og interessen rundt 
dette er enorm, sier Sæle.

Ny teknologi på havet
Det maritime IoT-selskapet har siden 
2015 utviklet en teknologi som holder 
oversikt over mannskapet på fartøy og 
offshoreinstallasjoner ved hjelp av arm-
båndet ConnectPOB, som alle ombord 
må gå med. Ved ulykkessituasjoner, er 
den trådløse teknologien med på å raskt 
telle opp alle ombord og lokalisere per-
soner i nød på en dataskjerm. Data om 
ulykken kan også deles med nærliggende 

Fremtidig verdiskapning 
vil ligge i bærekraftige 
havnæringer

skip, oljeplattformer og folk på land 
dersom det er behov for assistanse.

– Det har først og fremst vært viktig 
å lage en løsning som kan redde liv 
ombord i skip, men vi ser at den under-
liggende teknologien har stort potensiale 
til å bli brukt på andre områder også, sier 
Sæle.

I løpet av de siste fire årene har 
gründerselskapet brukt teknologien til å 
utvikle verdens første trådløse IoT-platt-
form. Plattformen er med på å samle 
inn informasjon om skipet, transportere 
dataene fra sensorer ombord og opp i 
skyen. Det bidrar til å digitalisere flåtene 
og gjør at mannskapet kan operere 
maskinene på en mer automatisk måte, 
for eksempel slik at de bruker mindre 
drivstoff. Mannskapet kan også foreta 
bedre valg av vedlikehold og iverksette 
tiltak tidlig for å unngå havari.

– Vi tenker at teknologien gjør oss 
til en bidragsyter for å kunne hjelpe 
skipseiere inn i det grønne skiftet. Vi kan 

for eksempel enkelt gå på eldre skip med 
vår teknologi og gi skipet et teknologisk 
byks inn i fremtiden. Et gammelt skip 
som er digitalisert på denne måten kan få 
lenger levetid, være mye mer effektivt og 
forurense mindre, forklarer gründeren.

Skal ut i verden
Sæle mener at ScanReach tilbyr en 
teknologi som kan gi Norge en mulighet 
til å bygge en verdensledende posisjon 
innenfor digitalisering i den maritime 
skipsfartsnæringen, og i andre raskt vok-
sende havmarkeder. Selskapet har blant 
annet utvidet sin virksomhet til havvind 
og rigg. Først og fremst for å ivareta 
sikkerheten til de ansatte i disse nærin-
gene. Med mer enn 30 skip seilende med 
teknologien rundt i verden med stort 
sett norske rederier, satser de nå enda 
hardere på det internasjonale markedet, 
deriblant på Singapore.

– Singapore er jo kanskje den største og 
viktigste maritime huben i verden, der 
har du ekstremt mange rederier, manage-
ment og skipsbygging, men også olje- og 
gass. Det er viktig for oss å kunne vise 
styrke lokalt og bygge troverdighet i den 
maritime næringen. Målet er å ha selska-
pet oppe å gå før sommeren, sier han.

Sæle kan fortelle at de har fått god 
støtte fra DNB-kontoret i Singapore som 
har hjulpet dem med å orientere seg i det 
nye markedet, opprette lokal bankkonto 
og gitt råd rundt selskapsetablering.

– Å få lov å kunne være en bidragsyter 
inn i denne svært gigantiske internasjo-
nale bransjen, og å få kunne være med på 
å lage teknologi som skal ut på kanskje 
hele verdensflåten, er utrolig spennende. 
Det gir enorm motivasjon. Vi ønsker jo 
alle at vi skal ha en sunn verden å leve i, 
avslutter Sæle. 

ScanReach har 
utviklet en teknologi 
som holder oversikt 

over mannskapet på 
fartøy og offshorein-

stallasjoner ved hjelp 
av et armbånd.
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CCO, ScanReach
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Med sin unike bakgrunn i maritim offshore-kompetanse, tar 
Haugalandet og Sunnhordland nå posisjonen som landets 

ledende hub for utvikling av havvindkraft og -industri.

Rustet for 
fremtidens 

industrieventyr

Ved METCentre 
vest av Kamøy, 
skal FLAG-
SHIP-prosjektet 
fra 2022 teste 
ut det som, til 
nå, er verdens 
største flytende 
vindturbin (10+ 
MW). Bildet 
viser OO-Star 
Wind Floater fra 
Dr.techn.Olav 
Olsen (utvikler) 
/ Floating Wind 
Solutions AS (eier)
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R
egionen vår har flere 
tiårs erfaring i tung, 
maritim industri. Nå 
spisser vi oss inn mot 
det neste, store som 
kommer – nemlig 
flytende havvind, sier 

Tormod Karlsen, administrerende direktør 
for Haugaland vekst.

Så mye som 40 prosent av regionens 
verdiskapning kommer fra den maritime 
næringen – som er landets høyeste andel. 
Dette vitner til den iboende kompetansen 
hos lokale produsenter og underlever-
andører.

– Vi har såpass mye fra olje- og gass- 
sektoren som vi bygger på, som nå er med 
på dreiningen fra fossilt til fornybart, 
fortsetter Karlsen.

Det er ikke kun lokale eller nasjonale  
øyne som rettes mot regionens 
muligheter, men også større, globale 
aktører.

– Både forskning, næring og myn-
digheter er med på å løfte dette, og det 
er gigantiske investeringer i utvikling av 
havvindkraft.

Muligheter i milliardklassen
Tallene for fremtidige, økonomiske 
muligheter snakker for seg selv, og Menon 
Economics anslår at norsk havvind-sats-
ing kan ha et verdiskapings- og syssel-
settingspotensial for norsk næringsliv på 
opptil 117 milliarder kroner, samt 128.400 
årsverk over en 30års-periode.

Ett prosjekt alene – Utsira Nord – er 
estimert å sysselsette 12.000 nasjonalt, 
hvorav halvparten av arbeidsplassene 
ligger internt i regionen.

– Utsira Nord, som Olje- og energi- 
direktoratet åpnet opp sommeren 2020, 
er Norges første, industrielle havvind-
prosjekt. I løpet av våren skal det søkes 
konsesjoner, og dette innebærer mange 
aktører – både nasjonalt og internasjonalt.

Lokale virksomheter vil også skilte med 
særegen kompetanse, og flere underlev-
erandører kan levere både kompetanse og 
utstyr, forklarer Karlsen videre.

I tillegg til opparbeidet kompetanse 
og erfaring, er det også den geografiske 
plasseringen som gjør Haugalandet og 
Sunnhordland så godt egnet for utvikling 
av havvindkraft, forklarer Tora Haslum 
Myklebust, daglig leder for samarbeids- 
rådet i Sunnhordland IKS.

– Fjordene på Sørvest-landet ligger 
unikt til. De er skjermet, de er dype, og 
de er nærme både Nordsjøbassenget og 
markedet, sier Myklebust.

Fra lokalt til globalt
Med geografien på plass, og teknisk kom-
petanse i særklasse, ønsker industrien 
i Haugalandet og Sunnhordland å først 
bygge et hjemmemarked for havvind- 
teknologi, opparbeide seg kompetanse – 
og deretter gå globalt.

– Det er dette næringene våre er vant 
med, forklarer Karlsen.

Selv om Karlsen og Myklebust har 
sterke håp for fremtiden, er det likevel 
flere prosjekt i oppstartfasen i regionen. 
En av disse er Aker Solutions «Hywind 
Tampen».

Hywind Tampen er basert på en av 
Equinors havvindteknologier, og vil bli 
den første flytende vindparken i verden 
som leverer strøm til olje- og gassplatt- 
former til havs. Det vil også bli verdens 
største flytende havvindpark og er et vik-
tig skritt i omstillingen av norsk industri, 
samt industrialiseringen av løsninger for 
flytende havvind, forklarer verftsdirektør 
Jarle Henriksrud.

– Prosjektet benytter seg av betong- 
teknologi som tidligere ble brukt for store 
plattformer. Dette representerer således 
en direkte overføring av teknologi fra olje 

og gass til et fornybar-prosjekt, fortsetter 
Henriksrud.

Mulighetene innen havvind passer godt 
inn med Aker Solutions fremtidige satsing.

– Vi har store ambisjoner om å vinne 
oppdrag på nye forretningsområder, og 
har en målsetning om at en tredel av 
omsetningen i løpet av 2025 skal være på 
fornybart eller lavkarbon-løsninger, og at 
andelen skal opp til to tredeler i løpet av 
2030.

Større enn olje og gass
Deep Wind Offshore i Haugesund har også 

store fremtidsutsikter for havvind-indus-
trien i regionen. 

Selskapet er utvikler og eier av havvind-
parker, og har nå rettet blikket mot Utsira 
Nord og Sørlige Nordsjø 2, forklarer CEO 
Knut Vassbotn.

– Ambisjonen vår er å vinne og utvikle 
prosjekter i Norge og internasjonalt. Vi 
har også flere erfarne aktører på laget, 
inkludert rederiet Knutsen OAS, samt 
Haugaland Kraft og Sunnhordland 
Kraftlag. Alle disse vil tilføre verdifull 
kompetanse innen industriell utvikling og 
kraftproduksjon.  

Vassbotn ser på havvind-industrien 
med stor optimisme, og ser en lysende 
fremtid for aktører i regionen som ønsker 
å være med på utviklingen.  

– Det er ikke bare vi som har tro på dette 
- det er bevist i en rekke analyser at dette 
kommer til å bli en enormt stor industri. 
Allerede om et års tid kan havvindinvest-
eringene i Nordsjøen være større enn 
investeringene i olje og gass, og store deler 
av den leverandørindustrien som i dag 
leverer til olje- og gassinstallasjoner kan vi 
benytte oss av i fremtiden, sier Vassbotn 
avslutningsvis.  

Utsira Nord 
er estimert å 
sysselsette 
12.000 personer 
nasjonalt.
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Prosjektet «Hywind 
Tampen» benytter 
seg av betong- 
teknologi som 
tidligere ble brukt 
for store plattformer. 
Dette representerer 
således en direkte 
overføring av 
teknologi fra olje og 
gass til et fornybar- 
prosjekt. Hver av 
de 11 betongfunda-
mentene som skal 
bygges på Stord 
og i Vindafjord skal 
bli 107 meter høye. 
Vindturbinene vil ha 
en totalhøyde på 190 
meter fra havover-
flaten til rotortupp.

Utsira Nord ligger vest av Utsira og Haugalandet/Sunnhordland, og ble åpnet for industriell produksjon av flytende havvind 
av Olje og energiminister Tina Bru, juni 2020. Området er 1010 kilometer stort og ligger ca. 20 km fra land. Analyser viser at 
havvindområdet vil gi en verdiskaping på ca. 13 mrd. kr. og ca. 12.000 sysselsatte i prosjektperioden, siste del av 2020-tiåret. 
Beliggenheten av havvindområdet og den regionale industrielle klyngen innen maritim/offshore-næringer, gjør Haugalandet 
og Sunnhordland til Norges tyngdepunkt innen havvind.
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Det finnes nesten ingen grenser for hvilke muligheter man har med elektriske,  
fjernstyrte undervannsfartøy (ROV). Oppdrettsbransjen, miljøundersøkelser,  
forskning, olje og gass, vindmøller, filming og ultradype operasjoner er bare noen  
få eksempler på ROVens bruksområde.

Argus Remote Systems, har 
med sine 17 høyt kvalifiserte 
medarbeidere, designet og 
bygget elektriske ROVer siden 

1990. Produksjonen består av alt fra små 
standardmodeller til kundetilpassede 
spesialmodeller.

– Kunden kan komme til oss og få 
sitt design og identitet på maskinen. Vi 
er veldig gode på kundetilpasning og 
spesialutstyr, sier Frode Korneliussen, 
CEO i Argus Remote Systems. Korneliussen 
forteller at de blant annet lager utstyr 
som kan gå helt ned til 6-7000 meter.

– Vi har mer enn 20.000 timer track 
record på 5800 meters dyp. Det er ikke 
mange dypvanns-ROVer som går så 
dypt. Det er kanskje bare en håndfull i 
hele verden, og vi har levert halvparten 
av dem, sier han, og legger til at Argus 
Remote Systems både har norske og 
utenlandske kunder.

Elektrisk vs. hydraulisk
I motsetning til hydrauliske ROVer, er de 
elektriske veldig energieffektive. Utnyttings- 
graden er oppe i hele 90 prosent av tilført 
energi. Hydrauliske ROVer ligger på 

Ubegrensede muligheter  
med elektrisk dypvanns-ROV

rundt 70 prosent. Andre fordeler med 
elektrisk ROV, er at det er færre bev-
egelige deler. Det gir mindre slitasje og 
vedlikehold.

– En annen viktig forskjell er støy. 
Elektriske ROVer er nærmest lydløse 
i motsetning til hydrauliske. Dette er 
spesielt viktig ved observasjon av dyreliv 
og andre levende organismer på hav- 
bunnen. Dermed samsvarer den elektriske 
ROVen med en grønn og bærekraftig 
utvikling, sier Korneliussen.

Et hav av muligheter
Korneliussen forteller at det nesten ikke 
finnes noen grenser for en ROVs bruks- 
områder. Man kan sette på verktøy som 
kan kutte, kappe, skru og bore, og man 
kan koble på sensorer som kan finne 
brudd på kabler og sniffe seg frem til 
gasslekkasjer.

– I oppdrettsbransjen, bruker man ROV 
blant annet til å inspisere noten, samt 
til å følge med på, og observere adferden 
til fisken. ROV er også et viktig verktøy i 
vindmølleparker, sier Korneliussen.

– ROV har i mange år vært et viktig 
verktøy for oljebransjen. De bruker den 

til alt fra inspeksjon av rørledninger og 
kabler, åpning og stenging av ventiler til 
utskifting av deler. Man bruker den også 
til å ta miljøprøver rundt oljeriggene, sier 
han videre.

Nede på dypet
– Nede på de store dypene, kan det finnes 
sjeldne metaller om bord i skipsvrak. 
Dette kan være attraktivt å hente opp 
ved hjelp av ROV. Også innen deep sea 
mining er ROV et viktig redskap for å 
kartlegge forekomster av ulike mineraler, 
sier Korneliussen.

ROV brukes også ved opprydning 
på havbunnen, som fjerning av gamle 
fiskeredskaper, garn og annen forsøpling. 
Tømming av olje og andre miljøgifter på 
skipsvrak kan også gjøres ved hjelp av 
ROV, samt militære oppgaver som mine- 
rydding og klarering av bunnforhold.

– Forskningsmiljøene ved universi-
tetene bruker ROV til å ta prøver nede 
på store dyp, både av små dyr og av 
havbunnen. De observerer også dyrelivet, 
sier Korneliussen, og legger til at de 
samarbeider med flere universiteter og 
forskningsinstitusjoner blant annet UIB, 
NTNU, Sintef og NORCE.

Blue Planet
Nylig har Argus Remote Systems levert 
en spesialtilpasset ROV som skal brukes i 
filmproduksjonen i naturdokumentar- 
serien «Blue Planet» fra BBC. Produksjo-
nen har store krav til kameraføring, og 
Korneliussen og hans kolleger blir hardt 
pushet.

– Dette oppdraget krever at vi henger 
med teknologisk, og viser at vi er i stand 
til å levere skreddersydde løsninger til 
svært krevende kunder. Det viser også litt 
av bredden i bruksområdet til våre 
ROVer, sier Korneliussen. 

Nylig har Argus 
Remote Systems 
levert en spesial- 

tilpasset ROV 
som skal brukes i 

filmproduksjonen i 
naturdokumentar- 

serien «Blue Planet» 
fra BBC.
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Selvåg Seniors nye prosjekt vil kutte klimagassutslipp med 42 prosent.

Dette er et banebrytende pro-
sjekt innen reduksjon av klima- 
gassutslipp i havnæringen. 
Her nærmer vi oss faktisk det 

nasjonale målet på 50 prosent reduksjon 
i utslipp innen 2030 – og det er vi stolte 
av, sier Egil Sørheim, styreleder i Selvåg 
Senior – fiskeribedriften som bygger det 
nye havfiskefartøyet.

Fartøyet er planlagt å bli en LNG-hybrid 
som drives av både naturgass og en batteri- 
pakke – samt ladeløsning fra landstrøm.

LNG (naturgass) har vært i bruk på 
transportfartøy i havnæringen i flere år, 
men å bruke drivstoffet på fiskefartøy er 
nytt. Dette kommer av utfordringer med 
størrelsen på gasstanken som kreves ved 
å fiske i store havområder, samt i ustabile 
værforhold.

Nytt tankdesign
– Fartøyet vårt er på tokt i opptil tre uker, 
som innebærer stor variasjon i drivstoff-
behovet, og dermed behov for større 
mengder drivstoff.

For å imøtekomme dette har Selvåg 
Senior utviklet en ny, vertikal LNG-tank 
som frigjør plass i båten.

– Dermed kan skroget reduseres 
betydelig i volum, som også sparer mye 
klimagassutslipp.

Fartøyet er videre spekket med flere 
energi- og utslippsbesparende tiltak, med 
hjelp av sirkulærsystem ombord.

Lager fremtidens 
havfiskefartøy

Sirkulærøkonomi
– Vi gjenvinner kulde fra gassen – som 
holder 160 minusgrader – som går direkte 
til kjøling av fisken.

Varmeproduksjon fra gassforbrennin-
gen blir også resirkulert, og går til opp-
varming av innredningen, varmtvann, 
men også en varme-til-strøm-modul 
som forsyner fartøyet med elektrisitet, 
beskriver Sørheim.

Videre har hovedstrømforsyningen 
blitt skiftet til likestrøm, som er med på 
å redusere totalt strømforbruk. I tillegg 
skal den innebygde batteripakken flate ut 
effektbehovet på motoren, som er med på 
å redusere utslipp videre.
Til sammen fører de mange tiltakene til 
en drastisk reduksjon av utslipp, av både 
SOx, NOx og Co2.

For SOx og NOx, som begge forårsa-
ker mer lokal forurensning, er tallene 
henholdsvis 97 og 85 prosent. Den største 
stoltheten for Selvåg Senior er likevel 
utslippsreduksjon av klimagasser – som 
utgjør 42 prosent mindre utslipp enn et 
tradisjonelt fartøy av samme størrelse.

– Fartøyet har et Co2-utslipp som er 
45 prosent lavere enn en tilsvarende båt 
med dieseldrift. Men, da vi har et visst 
utslipp av metan fra naturgassen, blir 
total sum 42 prosent.

Viktig tiltak for fremtiden
Sørheim mener det er viktig at 

havnæringen klarer å utvikle og inno-
vere driften fremover, for å nå målet om 
reduksjon av klimagassutslipp innen 
2030.

– Vi ser store endringer i havområdene 
allerede, på bakgrunn av forandring i 
klima, så dette er noe av det viktigste vi 
kan gjøre. Dette er noe havnæringen har 
sterk egeninteresse i å bidra med.

Selvåg Seniors nye prosjekt er et bredt 
samarbeid mellom flere aktører, blant 
annet Skipsteknisk AS og SINTEF. De 
har også fått økonomisk støtte fra både 
Enova, NOx-fondet og Innovasjon Norge.

Sørheim er bekymret for om fiskeri-
næringen som helhet har anledning til 
å gjennomgå samme utvikling for å nå 
utslippskravet. Han mener det burde 
opprettes et eget Co2-fond for fiskeriene, 
hvor innbetalt avgift brukes til tilskudd 
for å oppnå reduksjon. De som gjen-
nomfører målbare tiltak, burde så få en 
redusert avgift, mener han.

– Co2-avgifter kan gjøre det utfordrende 
for fiskere på tradisjonelle fartøy å drive 
økonomisk bærekraftig. Noen fiskeri har 
en betydelig høyere drivstoffkostnad enn 
andre, og de kan bli avviklet slik Co2- 
avgiften nå er innrettet.

Behov for ny flåte
– Fiskebåtene kan gjøre tiltak og ombyg-
ging av eksisterende fartøy, men dette 
begrenser nivået av utslippskutt. Hvis vi 
skal nå målene innen ti år må fiskeriflå-
ten fornyes betydelig raskere enn i dag. 
Slik planlegging og bygging er meget 
ressurskrevende.

Selvåg Seniors nye fartøy er planlagt 
ferdig første kvartal 2023, og tiden vil vise 
om det innovative fartøyet når ambisjo-
nene til Sørheim.

– Det blir spennende å få båten løs, og 
se at den faktisk fungerer som fiskefartøy. 
Det viktigste er jo at det fungerer slikt det 
er tilsiktet, avslutter han. 

Selvåg Seniors nye 
fartøy er planlagt 

ferdig første kvartal 
2023.

Prosjektet vil kutte 
klimagassutslipp med

42%
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Selvåg Senior
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Forskning, innovasjon og ny teknologi skal bidra til å omstille 
Norge. Utslipp skal kuttes, samtidig som det legges til rette for 
næringsutvikling og vekst. 

Presset på vannforekomster og 
hav er stort, og for å lykkes med 
grønn omstilling må vann i alle 
former forvaltes klokt. Bærekraft 

har lenge vært et nøkkelord for forvaltning 
av vannressurser og innebærer å balan- 
sere hensyn til mennesker, natur og 
økonomi. Norsk institutt for vannforsk-
ning (NIVA) har kunnskap om vann i alle 
disse perspektivene.

Bidrar til det grønne skiftet
Vi bidrar til det grønne skiftet ved å legge 
kunnskapsgrunnlaget for framtidens 
løsninger. Det handler blant annet om 
mer effektiv ressursbruk, utnyttelse av 
avfallsstrømmer, redusert kjemikalie- 
bruk og effekt på miljøet, lavere utslipp, 
restaurering av vannmiljø og naturba-
serte løsninger for håndtering av vann 
på avveie. Forurensning og utslipp fra 
eksisterende og ny industri, både land- 
basert og havbasert, må ned på et min-
imum for å innfri forventningene til et 
lavutslippssamfunn. NIVA bistår indus-
trien med å overvåke utslipp, vurdere 

NIVA bidrar til 
det grønne skiftet

miljøfare, kartlegge utslippsstrømmer 
fra dagens produksjon og fra forurensede 
masser og sedimenter, samt finne 
løsninger for å redusere disse. Vi utvikler 
effektive overvåkningsmetoder og nye 
renseløsninger for avløp, overvann og 
tilførsler fra andre kilder.

Innenfor akvakultur og havbruk 
kommer NIVAs kompetanse til nytte i 
overgangen til en sirkulær økonomi, i 
utviklingen av ny teknologi og i utviklin-
gen av nye arter fra mikroalger til fisk. 
Sammen med Midt-Norsk Havbruk og 
Seafarming Systems har vi blant annet 
vært sentrale i dokumentasjon av miljøet 
og fiskens prestasjon i Aquatraz, et rømn-
ingssikkert, semilukket oppdrettsanlegg 
som beskytter mot lakselus. Som våre 
datterselskap i Chile og Tromsø er vi 
opptatt av at vannressurser som settes 
av til akvakulturformål benyttes opti-
malt med minst mulig negativ effekt for 
miljøet.

Bærekraftig utnyttelse av marine 
ressurser, som blant annet tang og tare, 
kan bli blå vekstnæringer som bidrar 

til omstillingen. NIVA har betydelig 
kunnskap om disse ressursene og er 
en ledende kunnskapsleverandør for 
både næring og offentlig forvaltning. 
Det NIVA-ledede prosjektet KELPPRO, 
finansiert av Norges forskningsråd, 
har de seneste fire årene undersøkt 
miljøpåvirkninger av taredyrking langs 
norskekysten, både i de åpne vannmas-
sene og på havbunnen, samt evaluert 
effekter på marine økosystemer. KELP-
PRO viser at taredyrking kan gjennom-
føres bærekraftig og med få negative 
påvirkninger på miljøet; godt nytt når en 
oppskalering av tareindustrien står på 
trappene langs norskekysten.

Kystens muligheter
Mange kystkommuner ønsker å legge 
til rette for blå vekst, men for å realisere 
dette målet er det behov for kunnskap 
om hvilke muligheter kysten gir – og 
utelukker. En slik kartlegging er et viktig 
beslutningsgrunnlag for næringsut-
vikling i regionen.

NIVA har kartlagt mulighetene for 
kystbaserte næringer i flere fylker. Basert 
på fysiske, kjemiske og biologiske forhold 
langs kyststrekningen, har vi pekt på 
muligheter for utvikling av kystbasert 
næringsvirksomhet, gjort rede for viktige 
rammebetingelser i form av lovverk og 
reguleringer, og gitt en samlet vurdering 
av muligheter og begrensninger. For å nå 
målene om økt verdiskaping innenfor de 
blå næringene er det viktig at næringsak-
tører går sammen med lokal og regional 
forvaltning om bærekraftige løsninger. I 
over 60 år har NIVA utviklet kunnskaps-
grunnlag for å løse miljøutfordringer og 
bidratt til utvikling, politikkutforming og 
verdiskaping med en helhetlig, økosys-
tembasert tilnærming. 

Mange kyst- 
kommuner ønsker 
å legge til rette for 

blå vekst, men for å 
realisere dette målet 

er det behov for 
kunnskap om hvilke 

muligheter kysten 
gir – og utelukker.

F
O

T
O

: Å
S

E
 Å

T
L

A
N

D
F

O
T

O
: C

H
R

IS
 H

A
R

M
A

N
/N

IV
A

F
O

T
O

: M
A

R
IA

N
N

E
 O

L
S

E
N

Norsk institutt for 
vannforskning 
(NIVA) er Norges 
viktigste miljø- 
forskningsinstitutt 
for vannfaglige 
spørsmål.

niva.no



Rederen - Peder O Lie har tro på at grønn 
teknologi som kan bli nullutslipp er fremtiden, 
og har forlenget skroget på nye «Libas» med 10 
meter for å få plass til ny miljøvennlig teknologi.

Når Peder O Lie og Liegruppen har valgt LNG 
som drivstoff er det fordi det er det eneste 
drivstoffet som har gode nok klima- og 
miljøkvaliteter i dag. LNG åpner også for bruk av 
biogass.

Strøm fra bølgekraft
Når båten er i drift vil turbiner som er plassert i 
stabilisatortankene sørge for å produsere elkraft 
som mates inn på batteripakken om bord.

I tillegg til LNG drift og batterier er også skipet
utstyrt med gasskjeler som skal sørge for
oppvarming av hele båten og motorer ved kai. 
Landstrøm og batterier vil sørge for belysning.

Redusert støy og redusert utslipp er målet, men 
design er også en faktor som har blitt tatt inn i 
utviklingen. «Det koster ikke noe ekstra å legge 
vekt på god design på en båt, fremholder Lie. 

Jeg tror også at en fin båt skaper større trivsel 
om bord for de som skal jobbe der. Det er dypt 
alvorlig at båten skal ha vakre linjer blant oss 
fiskere» sier Peder O Lie. Salt Ship Design på 
Stord har stått for design og utvikling av en svært 
energieffektiv og vakker fiskebåt.

Liegruppen er et selskap som har vært eid og drevet av familien Lie i mange generasjoner. 
Sin første fiskebåt fikk de for mer enn 120 år siden, og har på Vestlandsk vis bygget opp 
bedriften slik den framstår i dag – solid, veldrevet og framtidsrettet. Snart kan rederiet ta 
imot verdens første fiskebåt «Libas» med LNG drift.

Stein Petter Eriksen: 909 60 620
905 57 005  

Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer 
om muligheter med lavutslipp drivstoff. Tor Ivar Hetland:

GRØNNER
PÅ MED LNG
Liegruppen med verdens første fiskebåt med gassdrift
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Det vil bli økt etterspørsel 
etter grønn energi, mens 
etterspørselen etter fossil 
energi reduseres. Tiden er 
inne for å utnytte mulig- 
hetene som ligger på norsk 
sokkel, og den teknologiske 
kompetansen vi har fra 
olje- og gassindustrien, 
for å produsere havvind i 
stor skala og hydrogen fra 
naturgass.

V
erden er midt inne i et 
skifte der markedene 
er i betydelig endring 
og hvor både Norge og 
de viktigste handels- 
partnerne våre har 
høye klimaambisjoner. 

EU har for eksempel skyhøye ambisjoner 
om å fase ut fossil energi for å satse 
på fornybar energi isteden. I dette 
landskapet ligger det store industrielle 
muligheter for Norge ved å utvikle sokk- 
elen i en retning hvor det satses mer på 
offshore vind og produksjon av hydrogen 
fra naturgass.

– EU kommer ikke til å klare de 
ambisiøse klimamålsetningene sine uten 
å importere energi. Her ligger det en 
stor mulighet for oss. Vi mener at Norge 

har potensiale til å produsere og levere 
ti prosent av EUs fremtidige behov for 
vindkraft. I tillegg vet vi at EU kommer til 
å være avhengig av å importere hydrogen 
for å nå klimamålene. Norge kan utnytte 
gassressursene på norsk sokkel til å pro-
dusere hydrogen og eksportere til Europa. 
Det kommersielle mulighetsrommet er 
med andre ord stort og veldig interessant, 
sier administrerende direktør Anniken 
Hauglie i interesse- og arbeidsgiverorgan-
isasjonen Norsk olje og gass.

Vi må ta posisjoner
– Det er flere land som ønsker å komme 
i den samme posisjonen på havvind som 
det Norge ønsker. Derfor er det viktig at vi 
bruker tiden godt for å utnytte mulighetene 
våre best mulig og gå i riktig retning. Men 
vi har en stor jobb foran oss. Først og 
fremst må alt det regulatoriske som trengs 
for en skikkelig satsning på havvind 
komme på plass. Vi trenger lover og regler 
som gjør at vi kan komme i gang på en god 
måte, og bedre rutiner for konsesjonsbe-
handling, for i dag tar det alt for lang tid 
fra man søker til de nødvendige konse- 
sjonene er gitt, fortsetter Hauglie. 

Hun etterlyser også klare mål og høye 
nok ambisjoner i den nye energimelding-
en – målsetninger som tydelig viser hvor 
vi skal og hva vi skal levere:

– Ambisjonene bør være store og 
forholdene legges til rette på en slik måte 
at vi klarer å skape volum på industriell 
skala. Det holder ikke å sette opp en 
vindmølle her og en vindmølle der. Skal 
vi lykkes med denne satsningen må 

vi få opp volumet slik at havvind blir 
kommersielt interessant og at vi får de 
nødvendige kostnadsreduksjonene. Det 
samme gjelder for produksjon og eksport 
av hydrogen som vil bidra til betydelige 
utslippsreduksjoner i Europa. Norge bør 
sette seg mål om hvor mye hydrogen som 
kan leveres fra norsk gass innen 2030, 
tilføyer hun.

Grønn omstilling
Norge vil fortsette å utvinne olje og gass så 
lenge verden etterspør disse produktene. 
Olje- og gassressursene kommer etter 
hvert til å reduseres, rett og slett fordi 
flere og flere reservoarer tømmes. Men 
det er viktig at vi bruker tiden frem til 
det skjer til å utvikle nye næringer og nye 
næringskjeder som skal skape inntekter, 
arbeidsplasser og gi Norge flere ben å 
stå på. Da må vi dra nytte av teknologien 
og kompetansen vi har fra norsk olje- og 
gassindustri til å utvikle ny industri og 
mer klimavennlig energi enten det er 
snakk om hydrogen, havvind eller andre 
energibærere.

– Vi er interessert i å utvikle sokkelen 
videre, samtidig må vi også legge 
forholdene til rette slik at vår egen 
leverandørindustri forblir konkurranse- 
dyktig og utvikler seg videre for å møte 
den globale konkurransen. Flere av 
selskapene våre er allerede i gang med 
satsing både innen havvind og på 
hydrogen. Hvis Norge virkelig vil, har vi 
mulighet til å fortsette den industrielle 
utviklingen av fremtidens havrom, 
avslutter Hauglie. 

– Vi må dra nytte 
av teknologien og 

kompetansen vi har 
fra norsk olje- og 
gassindustri til å 

utvikle ny industri 
og mer klimavennlig 

energi enten det er 
snakk om hydrogen, 

havvind eller andre 
energibærere.

F
O

T
O

: J
A

N
 A

R
N

E
 W

O
L

D

Grunnlaget for fremtidens grønne 
energiproduksjon legges nå
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En tydeligere grønn kurs
Det mangler en 
visjonær grønn 
næringspolitikk. 
Vi trenger derfor 
ambisiøse selskaper 
som satser innen det 
grønne skiftet.

– Vi konkurrerer med 
sterke aktører med 

sterke finansielle 
muskler, og trenger 

derfor mer arbeids- 
kapital til utvikling 

av våre prosjekter, 
sier daglig leder i 

Greenstat, Vegard 
Frihammer.
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Greenstat er en 
pådriver for det 
grønne skiftet og 
mener at man ved 
å bruke tilgjengelig 
kunnskap og teknologi 
kan oppnå det utslipp-
frie samfunnet nå.  
Les mer på

greenstat.no

D et grønne skiftet representerer 
en enorm forretningsmulighet 
for oss som også vil bidra til en 
renere og bedre verden for alle. 

Vi er positive til omstillingen, men det 
går for sakte, sier daglig leder i Greenstat, 
Vegard Frihammer.

Det globale samfunnet står overfor en 
enorm utfordring når energisystemet 
skal endres fra å være fossilbasert, til å 
drives av fornybare energikilder. For å 
øke tempoet trenger vi en tydelig  
omstillingspolitikk med klare mål.

– Det eksisterer en manglende politisk 
vilje. Vi trenger sterke aktører i dagens 
næringer som jobber mot det grønne 
skiftet. Vi må plassere mer kapital som 
peker i riktig retning, sier Frihammer.

Olje og gass har historisk vært en  
økonomisk gave for Norge, men den 
statlige kapitalen til mer olje gir ikke et 
bidrag til den grønne omstillingen. En 
større politisk handlingsvilje, basert på 
helhetsforståelse og tverrfaglig samarbeid, 
må til for at Norge skal kunne gjennomføre 
et tilfredsstillende grønt skifte.

– Heldigvis ser vi en positiv trend det 
siste året, og en større portefølje av  

selskaper som tar del i den grønne  
bølgen, forteller Frihammer.

Mulighetsområder for Norge
Greenstat satser utelukkende på 
bærekraftige prosjekter, og ønsker å  
styrke sin finansielle posisjonen for å 
delta i større prosjekter.

– Vi konkurrerer med sterke aktører 
med sterke finansielle muskler, og 
trenger derfor mer arbeidskapital til 
utvikling av våre prosjekter.

Frihammer ønsker å trekke frem 
hydrogen som et spesifikt satsings- 
område. Han legger til at vi trenger mer 
norsk teknologi og kapital ut i verden for 
å komme med vårt bidrag til en sterkere 
grønn vekst.

– Vi tror at utslippsfrie løsninger vil 
erstatte all fossil energi. Markedet for 
hydrogen ventes å vokse gradvis fram 
mot 2025, og fra cirka 2030 tror vi  
hydrogen vil være et modent produkt 
internasjonalt, sier han.

– Hva har vært selskapets viktigste 
prosjekt det seneste året?
– Vestfjordsambandet som ble lyst ut i 
2020 med hydrogen som energibærer 

er det aller viktigste prosjektet for oss i 
dag. I tillegg har vi fått Pilot-E-støtte til 
utvikling av en verdikjede for hydrogen-
drevne oppdrettsbåter. Dette vil eventuelt 
åpne et stort marked.

Fokus for 2021
Som en del av selskapets internasjonale 
satsing er det utviklet et prosjekt med 
støtte fra Innovasjon Norge om hydrogen-
satsing i India. Etableringen av Center 
of Excellence i samarbeid med Indian 
Oil er en felles norsk-indisk plattform 
for eksport av teknologi og kompetanse. 
Videre har Greenstat store ambisjoner om 
å videreutvikle pågående prosjekter innen 
hydrogen, industrivind og sol i Norge.

– Norge har unike muligheter til å 
beholde sin posisjon som energinasjon, 
også inn i det grønne skiftet. For at man 
skal lykkes, trengs det aktører som aktivt 
jobber for å finne de beste mulighetene, 
og som både ser på muligheter i Norge og 
ute i verden, avslutter han.

Veien fremover er grønn. Selskapet Greenstat skal utvikle prosjekter 
som bidrar til å akselerere overgangen fra fossil til utslippsfri energi.
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Når vi skal omstille oss til et 
mer bærekraftig samfunn, 
starter omstillingen med et 
blikk mot et hav av muligheter.

Utviklingen av sunn og bærekraftig 
matproduksjon, som lakseoppdrett, er 
helt avhengig av sterke lokalsamfunn 
som legger til rette for næringsvirk-
somhet. Og det er ikke bare bunnlinja 
til bedriftene som har betydning. 
De må også bidra til den lokale sam-
funnsutviklingen, for det er etterlevelse 
av samfunnskontrakten som gjør at 
lokalsamfunnene ønsker dem velkomne. 
Veksten i sjømatnæringen, som er 
ønsket, fordrer en videreutvikling av 
attraktive og velfungerende bo- og 
arbeidsregioner langs kysten.

Lokalsamfunnet i sentrum
Økt sjømatproduksjon vil også øke 
behovet for kompetente arbeidstakere 
som trenger lokalsamfunn med et godt 
skoletilbud, trygge skoleveier, gode barne- 
hager, et rikt kulturliv, idrettsarenaer og 
kritisk samfunnsinfrastruktur.

For havbrukskommunene er det avgjø-
rende at veksten er bærekraftig og tuftet 
på Norges naturgitte fortrinn. Hvis man 
velger å flytte fisken på land, må også det 
skje i samspill med vertskommunene, 
og der bruk av naturressurser må følge 
de samme rammene som er i dagens 
samfunnskontrakt ved oppdrett i den 
kommunale sjøallmenningen.

Utnyttelse av naturressurser må være 
langsiktig og ivareta interessene til 

etterslekten. Samtidig er dagens boset-
tingsstruktur en avgjørende faktor for 
å lykkes med å utvikle de naturbaserte 
næringene. Også attraktivitet henger 
tydelig sammen med at lokalsamfunnene 
må få sin rettmessige andel av verdiskap-
ningen. For havbrukskommunene har 
havbruksfondet og produksjonsavgiften 
nettopp ført til at innbyggerne i hovedsak 
er mer positivt innstilt til oppdretts- 
næringen enn for fem-seks år siden.

En oppskrift for suksess
Det er vanskelig å spå fremtiden, men 
det som er sikkert er at havet fortsatt 
vil være sentralt videre i vår historie. 
Blant de nå 72 havbrukskommunene 
som er medlem i Nettverk fjord- og 

kystkommuner, ønsker vi velkommen en 
bærekraftig vekst som sikrer utviklingen 
av næringene og lokalsamfunnene langs 
kysten. Forvaltningen av konsesjonene 
for oppdrett må sikre en mer bærekraf-
tig utvikling enn vi opplever i dag, slik 
at våre fortrinn sikrer en videre sunn 
matproduksjon lang kysten.

Norsk sjømatproduksjon er en 
suksesshistorie, som enda ikke er 
skrevet ferdig. Forvalter vi utviklingen 
riktig, ligger et hav av muligheter foran 
oss. Vi må bare passe på å ha blikket 
vendt mot havet. Utviklingen innen 
havbruk, uavhengig av om det er i vann, 
på land eller i andre land, må ivareta 
lokale behov og minimalisere slitasjen 
på lokalsamfunnet. 

Havbruk i vann, 
på land eller i 
andre land? 
I et land født av havet, ligger den blå åker 
i sentrum av grønn omstilling. Gjennom 
å leve av havet, har lokalsamfunn og 
kompetanse vokst frem og lagt til rette 
for nye næringseventyr i havrommet. Utviklingen innen 

havbruk må ivareta 
lokale behov og mini- 
malisere slitasjen på 
lokalsamfunnet.
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CFD Marine AS

Les mer på www.cfdmarine.com

CFD Marine AS er en kompetansebedrift innen avanserte strømningssimuleringer - Computational Fluid Dynamics 
(CFD). Vi har fokus på marine anvendelser gjennom optimalisering og utvikling av design. 

CFD Marine AS utvikler metodikk for anvendelse av CFD innenfor stadig nye områder og bidrar med det til bedre, 
mer innovative og miljøvennlige produkter. Våre verktøy er fl eksible og kan tallfeste og analysere fl ere design og 
kondisjoner før produktet forlater tegnebordet. 

Innen fi skeoppdrett bidrar vi gjennom våre analyser til bedre 
vektsvilkår for fi sken, mer optimal drift, mindre utslipp og økt sikkerhet.

Vi ser store potensialer i anvendelse av CFD og ønsker å tilby våre 
tjenester og vår erfaring til nettopp dine idéer og prosjekter.



Fra slam til salgbar 
proteinmasse på 
under 24 timer
Hyperthermics unike bakteriekultur arbeider i en 
temperatur på hele 800 C. Dermed skjer omdannelsen 
fra avfall til salgbar vare på under 24 timer.

Når anlegget produserer proteinmasse, får du 10% 
biogass som biprodukt. Denne kan benyttes til drift av 
anlegget, eller som rimelig og miljøvennlig oppvarming.

Fordi et Hyperthermics-anlegg jobber så mye raskere, klarer du deg dessuten med et mindre anlegg 
enn du ellers ville trengt. Det sparer både penger og areal. Se mer på www.hyperthermics.com

ARCOS – KURS OG 
RÅDGIVNING INNEN 
SIKKERHET OG BEREDSKAP

Telefon 66 80 82 15
post@netkem.no

NetKems vannbaserte 
notimpregneringer og coatinger 
er basert på over 30 års erfaring 
og er stadig ledende i bransjen. 

Netwax A7 Microfino
En meget kraftig impregnering 

for deg som trenger den 
optimale beskyttelsen. 

Netwax E5 Greenline
Utviklet for “grønne” konsesjoner. 

Kan med fordel brukes til alle 
typer notposer. Gir utmerket 
beskyttelse mot begroing.

Netpolish NP Super
Biocidfri coating for deg som 

spyler not i sjøen. Beskytter mot 
mekanisk slitasje ved spyling i sjøen 
og ved rengjøring i notvaskemaskin.

  

Impregnering
til nøter for 
akvakultur
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I 2016 startet klyngen opp Seafood Trainee, 
Norges første traineeprogram for sjømat-
næringen, og har allerede rukket å etablere 
seg som en anerkjent merkevare innad i 

bransjen.
– Dette programmet har vært en stor suksess, 

og har hjulpet bedriftene å tiltrekke seg ungt 
talent og impulser. Seafood Next er delvis 
basert på det grunnlaget vi la der, sier Benedicte 
Skogen, Competence Manager i NCE Seafood 
Innovation.

Bistår nyansatte
Mens Seafood Trainee sikter mot å gjøre nærin-
gen attraktiv og tiltrekke seg de beste nyutdan-
nede, skal Seafood Next bygge kompetansen til 
dem som er nyansatte i bransjen.

– Seafood Next er et internasjonalt kompetanse- 
program for nyansatte i næringen. Målet er å 
lære kandidatene om hele verdikjeden innen 
fiskeri- og sjømatnæringen, samt førende trender 
innen bransjen, sier Benedicte.  

Bedrifter som hadde deltatt i Seafood Trainee, 
signaliserte at de hadde behov for opplærings-
program for nyansatte.

– Vi avdekket også at det er et generelt stort 
behov for å lære mer om næringen, både for eta-
blerte selskaper, start-ups, kapitalaktører, og hos 
dem som jobber med forskning og utdanning, 
forklarer hun.

Gir godt utbytte
Første kull startet opplæringen i september 2020, 
og programmet strekker seg over ett år. Deltakerne 
møtes fire ganger til samlinger over tre dager. 
Seafood Next er åpent for alle som ønsker eller 
har behov for opplæring innen sjømatnæringen.

Nikolas Kallas, produktsjef i Aquabyte, er en 
av deltakerne på det første kullet. Han kom fra 
jobben som VP Product i StormGeo, som er en 
global leverandør av værvarslingstjenester. Han 
er utdannet Master i Informasjonsvitenskap ved 
UiB og har videreutdannelse fra Stanford-univer-
sitetet.

– Invitasjonen til Seafood Next kom på et perfekt 
tidspunkt. Jeg har en relativt kort karriere i sjø-
matnæringen og har behov og ønske om å lære 
mest mulig. Gjennom programmet har jeg blant 
annet fått innsikt i utfordringene og mulighetene 
direkte fra de sentrale aktørene i sjømatnæringen, 
sier Nikolas.

Den første Seafood Next-samlingen ga Nikolas 
faglig input og mulighet til å bygge nettverk i 
bransjen.

– Dette er en kjempefin arena å være tilstede 
på. Her får man god innsikt i hvordan bransjen 
fungerer, samtidig som du får mulighet til å møte 
andre deltakere som gjerne har erfaring med 
flere av problemstillingene. Det er veldig nyttig, 
og læringskurven er bratt, forklarer han. 

Oppstart på nytt program
Det er stor interesse for programmet, så nytt  
kull starter opp 26. mai 2021. Dersom dette er 
interessant for deg, så ikke nøl med å ta kontakt 
med meg, sier Benedicte Skogen 

Nytt kompe- 
tanseprogram
Mange av sjømatnæringens fersk-
este ansatte ønsker seg mer innsikt 
i hvordan bransjen fungerer. NCE 
Seafood Innovations bidrag er et 
helt nytt  kompetanseprogram ved 
navn «Seafood Next». Seafood Next skal 

bygge kompetansen 
til dem som er ny- 
ansatte i bransjen.
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Kontakt:

Benedicte Skogen

benedicte@sea 
foodinnovation.no

Tlf. 906 299 56
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1 Bergen 
26.05 - 28.05 2021 
Theme: Valuechain M

O
D

U
L

E
 

2 Trondheim
29.09 - 01.10 2021 
Theme: Research/Innovation
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3 Bergen 
26.01 - 28.01 2022 
Theme: Megatrends M
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4 Iceland
April/May 2022 
Theme: New valuechains

Benedicte Skogen
COMPETENCE MANAGER
benedicte@seafoodinnovation.no
+47 90 62 99 56

«Seafood Next»



KALK SKAPER BALANSE
I AQUAKULTUR

www.kalk.no
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Om du velger å 
ikke patentere, er 
det i praksis rett 
frem for andre å 
kopiere deg.

Mener det er viktig for  
norske bedrifter i havbruks- 
næringen å beskytte sine 
utviklinger og gjøre seg 
kjent med patentland- 
skapet for å verne om 
bedriftens immaterielle 
verdier.

E
t patent gir eieren en 
enerett til et produkt 
eller en teknologi, og  
er innenfor havbruks- 
næringen like viktig og 
relevant som patentering 
i alle andre industrier 

der løsninger og produkter utvikles. Innen 
fiskeri og havbruk, som stadig blir en 
sterkere og mer fremtidsrettet næring, 
patenteres alt fra styringsutstyr innen 
elektronikk til merdteknologi og fiskefôr, 
og det er mange om fiskebenet.

– Havbruksnæringen rommer ikke bare 
merdteknologi, men mye annet som er 
knyttet til oppdrett. Spesielt mye fokus er 
det for tiden på bekjempelse av lakselus, 
lukkede merder, bærekraftig produksjon 
og offshoreteknologi. Om du velger å 
ikke patentere, er det i praksis rett frem 
for andre å kopiere deg. På samme måte 
som vi forsikrer bilen vår, huset vårt og 
helsen vår, er det veldig viktig å beskytte 
din innovative innsats og de verdiene du 
skaper, sier Trond Øvsttun, Partner og 
leder for patentavdelingen i Acapo.

Et bredt spekter av tjenester
Acapo er et av Norges ledende rådgiv-
ingsselskaper som hjelper sine kunder 
blant annet med beskyttelsesstrategier, 
utarbeidelse av patentsøknader og 

sikring av handlingsrom. I tillegg tilbyr 
bedriften juridisk rådgivning, og vedlike-
hold og håndheving av andre immateri-
elle verdier som design, varemerke og 
opphavsrett.

– En typisk kunde for oss er gjerne en 
mellomstor bedrift som vi hjelper med 
å styrke markedsposisjonen. Men det 
kan også være en liten oppstartsbedrift 
eller større internasjonale bedrifter som 
naturligvis må verne om sine verdier. Vi 
tilbyr tjenester innenfor hele immaterial-
retten, og har advokater og patentfullmek-
tiger som jobber opp mot det norske og 
europeiske Patentstyret, sier Øvsttun, som 
selv også håndterer sine kunders patenter 
på internasjonalt plan.

Enkelt å overvåke
For at de norske bedriftene som opererer 
innenfor havbruksnæringen skal unngå 
en usikker rettslig situasjon med hensyn 
til sine produkter og tjenester, mener 
Øvsttun det er viktig at bedriftene gjør seg 
kjent med patentlandskapet, og at de er 
oppmerksomme på allerede registrerte 
rettigheter. Dermed kan det unngås 
mange konflikter.

– Patenter er enkelt søkbart i databaser, 
og det er lett å overvåke konkurrenter eller 
fagområder for egen vinning. Patentdata- 
baser er en verdifull kilde for teknisk 
informasjon som bedriftene absolutt bør 
utnytte til sin fordel. Slik vil man også 
unngå å bruke tid og penger på å utvikle 
noe som allerede eksisterer og i verste fall 
andre har enerett på, sier Øvsttun.

I dag sies det at mer enn 80 prosent 
av verdiene i en gjennomsnittlig bedrift 
består av immaterielle verdier. Det er 
med andre ord ikke lenger de materielle 
verdiene som driftsutstyr, bygninger, og 
lagerbeholdning som utgjør den største 
verdien i en bedrift, men for eksempel 
innovasjon og rettigheter, kunnskap og 
«know how».

Ikke gjør det selv
– Særlig innen akvakultur er det 
ganske mange som forsøker å skrive 
patentsøknader selv. Ofte havarerer 
søknaden underveis i prosessen helt, eller 
patentet ender med dårlig kvalitet slik at 
det ikke dekker den faktiske oppfinnelsen. 
Grunnen er ofte en dårlig beskrivelse av 
oppfinnelsen eller at omfanget i beskyt-
telsen blir for snevert. Hvis produktet 
eller teknologien allerede er offentliggjort 
eller solgt, er også muligheten for å rette 
opp slike feil ved å sende inn en bedre 
søknad gått tapt. Det er nesten tragisk å 
se at en egentlig god oppfinnelse ikke lar 
seg beskytte på grunn av slike feil, synes 
Øvsttun.

– Derfor er det også lurt å bruke erfarne 
patentfullmektiger, som ikke bare vet 
hvordan man skal sno seg gjennom det 
spesielle patentspråket, men som også vet 
hvor fokuset skal og må ligge. Det er viktig 
å verne om produktet og innovasjonen på 
en så bred måte som mulig, dette gjør det 
vanskeligere for andre å komme seg rundt 
patentet. Vi kan hjelpe deg med å zoome 
ut og se på produktet på en helhetlig måte, 
nettopp for å sikre deg en best mulig 
markedsposisjon, avslutter han. 

I dag sies det at mer 
enn 80 prosent av 
verdiene i en gjen-
nomsnittlig bedrift 

består av immateri-
elle verdier.
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Viktig å beskytte 
sine immaterielle verdier

Trond Øvsttun
European Patent 
Attorney/Partner 
og leder for patent- 
avdelingen i Acapo
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Stadig flere områder innen skipsfarten digitaliseres og gjør samtidig 
bransjen mer sårbar for dataangrep. For å møte utfordringene har 
rederinæringen opprettet NORMA Cyber – et felles forsvarsverk 
mot cyberangrep.

Mange rederier velger å seile 
inn i farlige farvann der de 
vet at det kan finnes pirater. 
Men når de gjør det har de 

også forvisset seg om at de er godt rustet 
for seiling i slike farvann. Når det kommer 
til datasikkerhet, er det vanskeligere å 
navigere. De digitale truslene er nemlig 
ikke avgrenset til geografiske områder, i 
tillegg er de usynlige. Derfor ligger cyber- 
angrep høyere på listen over trusler enn 
piratangrep for rederinæringen i dag. 
Mange rederier er veldig flinke og jobber 
systematisk med sin egen datasikkerhet, 
men en fellesnevner for arbeidsmetoden 
hittil er at de fleste av dem har jobbet 
hver for seg istedenfor å samarbeide.

– Dette er en viktig bakgrunn for 
opprettelsen av Norwegian Maritime 
Cyber Resilience Centre (NORMA Cyber), 
et initiativ som i stor grad handler om å 
få til en praktisk samhandling for å gjøre 
cybersikkerheten i sjøfartsnæringen 
bedre. Vi har tro på at det blir mulig å 
komme lenger i arbeidet, og at vi får mer 
cybersikkerhet for mindre penger, hvis 
vi samarbeider mer, sier Lars Benjamin 

Skal bekjempe 
piratene i cyberspace

Vold som er administrerende direktør i 
NORMA Cyber.

Etterretning, respons  
og proaktiv tilnærming
Flere rederier og maritime selskap har 
nå blitt medlem av NORMA Cyber, som 
er et felles initiativ fra Norges Rederifor-
bund og Den Norske Krigforsikring for 
Skib. Foreløpig tilbyr NORMA Cyber to 
typer tjenester; etterretning og informa-
sjonsdeling, samt en aktiv tjeneste som 
responderer på angrep ved behov.

– Innenfor etterretningsdelen sam-
menstiller vi informasjon og gir med-
lemmene våre et situasjonsbilde som 
viser hvordan trusselaktører opererer. 
Vi ønsker å gi varsler og annen type 
informasjon til rederiene forløpende og 
komme med råd om hvordan de kan sikre 
seg mot eventuelle angrep. Innenfor dette 
feltet skal vi også fungere som en hub 
hvor alle deler erfaringer og således komme 
frem til det vi mener er best practice. 
Dersom det inntreffer en hendelse og 
medlemmene våre trenger støtte, råd 
eller hjelp kan de bruke alarmnummeret 

og ringe responstjenesten for bistand, 
fortsetter Vold.

Fra 1. juni skal det også opprettes et 
Security Operation Center som vil gi 
enda mer proaktive tjenester. Da skal 
senteret være koblet inn i systemer ute 
hos rederiene for å monitorere og detek-
tere trusler. Målet er at Norma Cyber 
skal kunne varsle medlemmene sine så 
tidlig at de rekker å stoppe angrep før de 
oppstår.

– Vi ønsker å komme bort fra situa-
sjoner der medlemmer ringer oss for å 
melde fra om at de har blitt angrepet. 
Isteden vil vi gjerne være den samar-
beidspartneren som kan komme tidlig 
inn og varsle medlemmene om at noe er i 
ferd med å skje.

En bransje som digitaliseres raskt
Mange av rederiene er svært fremover-

lente og har tatt mange digitaliserings-
grep på landsiden. Det blir stadig også 
mer digital fartøysteknologi ombord 
på skipene, og mulighetene for fortsatt 
digitalisering bare øker.

– Digitaliseringen kan være nøkkelen 
til å effektivisere forretningsdriften både 
på land og til vanns, og utviklingen går 
raskt. Men her ligger det også en stor 
potensiell risiko for rederiene siden de 
samtidig også blir mer sårbare for 
cyberangrep. Mer digitalisering på 
fartøysiden kan også åpne for at det 
oppstår flere muligheter for cyberangrep 
som retter seg direkte mot fartøyene og 
kan være til fare både for menneskene 
ombord og for miljøet. Derfor er det 
veldig viktig at bransjen samarbeider for 
å skape et forsvarsverk som gjør den 
digitale fremtiden tryggest mulig, 
avslutter Vold. 

Managing Director 
i NORMA Cyber 

Lars Benjamin Vold 
(i midten) med Chief 
Technology Officer 
Øyvind Berget (t.h.) 

og Head of Intelli-
gence Arne Asplem.

Les mer om 
NORMA Cyber:

normacyber.no
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Når seilskipet Statsraad Lehmkhul legger ut på jordomseilingen 
One Ocean Expedition i august, er Universitetet i Bergen en 
sentral samarbeidspartner. Universitetet skal blant annet ta 
med 90 studenter på Stillehavsseilas.

One Ocean Expedition er navnet 
på jordomseilingen som 
seilskipet Statsraad Lehmkuhl 
legger ut på i august 2021. 

Skipet skal besøke 36 havner over hele 
kloden, og seile over 55.000 nautiske mil.

Som en del av FNs havforskningstiår 
skal Statsraad Lehmkuhl fungere både 
som et forskningsfartøy og opplærings-
arena. På ekspedisjonen vil studenter og 
forskere foreta kontinuerlige målinger 
av blant annet havtemperatur, karbon og 
plast i havet.

Universitetet i Bergen er en av partnerne 
til seilasen, og i løpet av fire måneder 
sommeren 2022 skal UiB ta med seg 90 
studenter på en eventyrlig seilas over 
Stillehavet fra Valparaíso i Chile til stille-
havsstaten Palau.

– Hvor ofte får man muligheten til å 
seile over Stillehavet og besøke reisemål 
som Tahiti, Cookøyene, Fiji, Salomon- 
øyene og Palau? Dette er en fantastisk 
mulighet, sier en entusiastisk førsteama-
nuensis ved UiB, Katja Enberg.

Enberg skal være leder for UiBs fire 

Setter seil for fremtiden

måneder lange etappe i Stillehavet og 
ser frem til å ta med studenter om bord 
på skipet. Det nye emnet, SDG200, tar 
for seg kunnskap fra ulike fagdisipliner 
– noe som er helt avgjørende for å løse 
fremtidens utfordringer.

– Studentene skal lære hvilke mulig-
heter som finnes for å løse bærekrafts-
utfordringene, og hvordan man jobber 
sammen på tvers av fagdisipliner for å 
finne slike løsninger. Tverrfaglighet er 
essensielt for å kunne løse bærekrafts-
utfordringer, og undervisning og læring 
i tverrfaglige grupper tvinger oss til å se 
på utfordringene fra forskjellige ståsted. 
Derfor er emnet åpent for alle studenter 
som har minst 60 studiepoeng, forteller 
hun.

Medseilere på skipet
Seilasen fra Valparaíso til Palau er på hele 
12.000 nautiske mil (over 22 tusen kilo-
meter). Underveis skal studentene være 
medseilere på skipet, og delta i oppgaver 
om bord på Statsraad Lehmkuhl. Ofte er 
skipet langt fra land, og studentene må 

derfor ha god helse (godkjent helseattest 
fra sjømannslege), og være mentalt 
forberedt til å være på et seilskip uten 
internett og mobildekning over lange 
tidsperioder. For eksempel er første 
etappe fra Valparaíso til Tahiti på hele 36 
dager på sjøen uten å sette beina på land.

– Studentene blir delt opp i tre vaktlag, 
som hver jobber to ganger fire timer hver 
dag. Når man er på vakt, blir man tildelt 
konkrete oppgaver, som for eksempel 
stå til rors, stå bøyevakt, holde utkikk, 
være brannvakt eller byssevakt – og 
selvfølgelig heise opp, ta ned og justere 
seil! I de resterende 16 timer skal man 
studere, hvile og spise. Studentene sover i 
hengekøyer i felles sovesaler under dekk, 
forteller Enberg.

Stillehavsetappen sommeren 2022 er 
ikke det eneste UiB skal gjøre om bord 
på skipet. Allerede i november 2021 vil 
feltundervisning koblet opp mot UiBs 
bærekraftsemne SDG213 gjennomføres 
om bord på Statsraad Lehmkuhl.

– Da befinner skipet seg i Karibia og 
vil ha cirka 35 studenter og undervisere 
fra UiB, University of the West Indies og 
samarbeidsuniversitet i USA om bord. 
Toktet vil starte i Curaçao, med stop 
i Jamaica og avsluttes på Cuba hvor 
studentene går i land, sier UiB-professor 
Kerim Hestnes Nisancioglu.

Dette emnet vil fokusere på tverrfaglig 
prosjektarbeid i grupper på fire til seks 
studenter med emner relatert til hav og 
klima, med fokus på SDG-13 klimahand-
ling.

Havforskning
Under hele seilasen skal det gjennom-
føres kontinuerlige målinger av havet. 
Datainnsamlingen og resultatene skal 
deles med omverdenen under hele 
ekspedisjonen, som kan følges av alle via 
internett.

Det er Havforskningsinstituttet som 
koordinerer overvåkningsprogrammet, 
og i tillegg til Universitetet i Bergen, 
består gruppen av partnere fra Høgsku-
len på Vestlandet, NORCE, Kongsberg 
Maritime, NIVA og Meteorologisk institutt.

Plankton, karbon, bølgehøyder, tempe-
ratur og salt er noe av det som skal måles 
på verdenshavene.

– Gjennom seilasen skal vi skape opp-
merksomhet og dele kunnskap om havets 
sentrale rolle for en bærekraftig utvikling 
i et globalt perspektiv. Å være en del av 
One Ocean Expedition er noe vi er stolte 
av ved Universitetet i Bergen, sier marin 
dekan Nils Gunnar Kvamstø.

En rekke kommersielle og offentlige 
aktører er med som samarbeidspartnere 
til jordomseilingen som starter i Arendal 
20. august 2021. Da legger skipet kurs 
mot La Coruña i Spania som er første 
havnestopp. Jordomseilingen vil vare i 
om lag 18 måneder, før Statsraad Lehm-
kuhl omsider kommer hjem til Bergen 15. 
april 2023.

– Vi er veldig takknemlige for å ha fått 
UiB om bord på One Ocean Expedition, 
de er en viktig og solid aktør som virkelig 
underbygger formålet med ekspedisjonen, 
nemlig det å skape oppmerksomhet og 
dele kunnskap om havets viktige rolle for 
en bærekraftig utvikling i et globalt 
perspektiv. Jeg er ganske sikker på at det 
samholdet og den erfaringen studentene 
opplever på dette toktet vil kunne ha 
globale effekter i årene som kommer, til 
beste for havet. Heldige er de studentene 
som får delta på dette toktet! For Statsraad 
Lehmkuhl håper vi at dette er begynnelsen 
på et langvarig samarbeid, sier direktør i 
Stiftelsen seilskipet Statsraad Lehmkuhl, 
Haakon Vatle. 

Seilskipet Statsraad 
Lehmkuhl legger ut 

på jordomseiling i 
august 2021. Skipet 

skal besøke 36 
havner over hele 

kloden, og seile over 
55.000 nautiske mil.
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Del av                              gruppen

post@maritimemontering.no     
   
www.maritimemontering.no
      
 +47 57 71 60 00

Maritime Montering AS produserer og installerer 
nøkkelferdig skipsinnredning til dine marine og 
offshore prosjekter.

Stolt 
leverandør til 
REV Ocean

Sletta 
Verft

Våre tjenester
Ved nybygg, ombygging og reparasjon av service og arbeids-båter til oppdrettsnæringen og andre spesialfartøy,

så tilbyr vi ekspertise i design, konstruksjon og bygging spesialtilpasset hver enkelt kundes ønsker.

vi kan tilby et totalprodukt som du som kunde og vi som leverandør kan være både fornøyd med og stolt av.
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Senter for hav og Arktis 
skal sammen med sentrale 
næringsaktører se på 
mulighetene for marine 
næringsparker.

P
rosjektpartnere er 
Equinor, Aker Offshore 
Wind, Norges Rederi-
forbund, WWF Verdens 
Naturfond, Troms 
Kraft, Sjømat Norge og 
REV Ocean. Gjennom 

prosjektet «Marine næringsparker – nye 
muligheter for samhandling til havs» skal 
nettopp interessentenes behov fram i 
lyset. Det skal avdekke om man i framtiden 
kan tenke helt nytt om sameksistens på 
havet.

Nye løsninger
Sameksistens mellom havnæringene er 
et sentralt satsningsområde for Senter for 
hav og Arktis. Aktiviteten i havrommet 
øker, og på sikt vil det bli større rift om de 
mest attraktive områdene. En kartlegging 
fra 2020 viser imidlertid at sameksistens 
ikke bare handler om areal, men også 
positive synergier mellom aktørene. Blant 
annet opererer de i hverandres verdikjeder, 
og samarbeider om teknologiutvikling 
og innovasjon. Dialog og tillit mellom 
aktørene er også viktig for sameksis-
tensen. Marine næringsparker kan være 
en måte å maksimere slike gevinster på, 
samtidig som man får ned konfliktnivået. 
Det framkommer av en rapport med 
løsningsforslag for bedre sameksistens, 
økt verdiskapning og mer bærekraft, som 

Senter for hav og Arktis utga i fjor.

Mer enn samlokalisering
Havet blir benyttet av et stort antall 
aktører til mange ulike næringsaktiviteter, 
som sammen står for mesteparten av 
norske eksportinntekter og flere hundre 
tusen arbeidsplasser over hele landet. 
Næringsaktørene selv peker på samek-
sistens som en avgjørende faktor for 
framtidig bærekraftig verdiskapning.

I marine næringsparker kan flere 
ulike aktører operere innenfor samme 
avgrensede havområde for å utnytte areal 
og ressurser bedre. På den måten kan man 
også skape synergier mellom dem. Man 
kan se for seg at en næringspark etableres 
i tilknytning til et havvindanlegg, som 
forsyner resten av aktiviteten med forny-
bar energi. Restenergien kan benyttes 
til ladning for forbipasserende skip og 
overføring til land. En komponent av 
parken kan være oppdrett lengre til havs, 
som flere aktører nå utvikler teknologi 
for. Her kan det være muligheter for 
både fiskeoppdrett og taredyrking. Olje- 
eller gassutvinning kan muligens også 
inngå. Denne konstruksjonen vil være 
et solid utgangspunkt for å samarbeide 
om forskning og utvikling. Datainnsam-
ling- og deling kan inngå som en naturlig 
komponent. Hele parken kan brukes som 
et «laboratorium» for å studere marine 
økosystemer og havbunnen. Kanskje vil 
den også være en turistattraksjon, som 
gjør at cruiseskip og andre reiselivsaktører 
stopper innom.

En realisering vil være en storstilt 
industrisatsning som antagelig vil måtte 
skje i statlig regi og kreve et stort offentlig- 
privat finansielt løft. Forstudien som 

Senter for hav og Arktis nå utarbeider vi gi 
et bredere kunnskapsgrunnlag for å event-
uelt gå videre mot en konseptanalyse.

Stordriftsfordeler
For involverte aktører vil næringsparkene 
kunne gi tryggere, rimeligere og mer 
effektiv drift. Slikt flerbruk vil blant annet 
kunne gi lavere infrastrukturkostnader, 
mer interaksjon i verdikjedene og bedre 
beredskap. Samtidig vil det kunne utløse 
innovasjonskraft, gjøre aktørene til mer 
attraktive arbeidsgivere, og styrke dialog, 
tillit og erfaringsoverføring mellom dem. 
Parkene bør ha positive ringvirkninger 
også på land, og dermed styrke lokalsam-
funnene langs kysten. Områder utenfor 
marine næringsparker vil kunne frigjøres 
til andre aktiviteter, for eksempel fiskeri, 
eller vernes. Hypotesen er at samarbeid 
og mindre konflikt vil gi større samlet 
verdiskapning for norske havnæringer.

Prosjektet fra Senter for hav og Arktis er 
i disse dager i startgropen. Det vil ha ett 
års varighet. 

Marine nærings- 
parker kan gi økt 

samhandling mellom 
de mange aktørene 
som benytter havet. 

Den potensielle 
gevinsten er stor.
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Satser på sameksistens i havrommet

Jan-Gunnar 
Winther
Direktør, Senter for 
hav og Arktis

Therese Rist
Rådgiver, Senter for 
hav og Arktis
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• Senter for hav og Arktis er oppnevnt av 
regjeringen og ble åpnet i 2018.   

• Senteret jobber for bærekraftig verdi- 
skaping i norske havnæringer, og tilrette- 
legger for tettere samarbeid mellom rele-
vante kompetansemiljø. Et overordnet mål 
er å bidra til oppfyllelse av FNs bærekrafts-
mål.   

• Senteret er en virksomhet under Nærings- 
og fiskeridepartementet og administrativt 
lagt til Nofima. 

SENTER FOR HAV OG ARKTIS



Verdens 
første hybride 
brønnbåt
Det er med stolthet og glede vi kan 
meddele at Rosteins brønnbåt «Ro 
Vision» er kåret til Ship of the Year 2020!

«Det er fantastisk moro at nettopp Ro Vision vinner og kan 
stå som et symbol for en rivende utvikling innenfor havbruk! 
Det er nemlig første gang et laksefartøy vinner denne 
kåringen noensinne, og vi deler gladelig denne seieren med 
alle som har bidratt til å skape vår fantastiske laksenæring! 
Vi retter en stor takk til både fagjuryen og alle som har heiet 
oss frem og stemt på oss. Dette er en stor dag for hele 
laksenæringen» sier reder og adm.dir Odd Einar Sandøy.

Ro Vision ble levert som nybygg fra Larsnes Mek Verksted AS 
tidligere i vinter, og er sjette fartøy i en svært suksessfull serie 
med brønnbåter som nå teller syv fartøy. Fartøyene har alle 
sine spesialiteter, men Ro Vision skiller seg særlig ut ettersom 
fartøyet er utrustet med en batteripakke og med dette faktisk 
er verdens første hybride brønnbåt!

«Vi mener det er en del av vårt samfunnsoppdrag å utvikle 
rederiet i en stadig mer bærekraftig retning. Ved å ta i bruk 
norskproduserte batteripakker på Ro Vision og utruste fartøyet i 
Norge, så viser vi vei ved å utprøve nye løsninger med redusert 
forbruk og vi skaper aktivitet og arbeidsplasser i maritim industri. 
Våre kunder oppdretter laks med lave CO2 utslipp og vi som 
leverandør skal bidra til ytterligere forbedringer og redusere våre 
utslipp med utprøving av ny teknologi» sier Glen Bradley som er 
styreleder og Vice President i Rostein AS.

Alle Rosteins 16 fartøy er utrustet i Norge og 
brønnbåtnæringens kontraheringer i Norge representerer 
store, positive ringvirkninger for norske leverandører innen 
maritim sektor.

Rostein er markedsleder på utslippsfrie behandlinger av lus uten 
bruk av kjemikalier. All lakselus blir oppsamlet på behandlinger 
og levert til ensilasje. Vår virksomhet skal ikke skade naturen eller 
livet i havet, og når du ser et fartøy fra Rostein kan du være trygg 
på at lakseoppdretteren har gjort et riktig miljøvalg.

HOVEDFAKTA:
• Navn: «Ro Vision»
• Verft: Larsnes Mek Verksted AS
• Design: SK 6000 DEH III fra Skipskompetanse AS
• Lengde: 84,20 meter
• Bredde: 15,50 meter
• Tonnasje: 3623
• Motor: Yanmar 6EY22ALW.
• Gear: Finnøy G70F
• Thrustere: Brunvoll
• Norskprodusert batteripakke: Siemens AS

«RO VISION» ER SHIP OF THE YEAR 2020

Rostein AS er et familieeid rederi med hovedkontor på Harøya i Ålesund kommune, og utgjør en viktig del av den verdensledende brønnbåt-klyngen i Møre og Romsdal.
Selskapet er med sine 16 moderne brønnbåter et av de ledende rederiene for transport av levende laks. Hovedmarkedet er laksenæringen i Norge. Rederiets fokus på erfarent mannskap, 
innovasjon og sikkerhet har lagt grunnlaget for selskapets sterke posisjon i oppdrettsnæringen. Rederiets kjerneverdier inkluderer service, sikkerhet og innovasjon.

Foto: Simon Wozniak, Statsraad Lehmkuhl.

Den mobile revolusjonen gjennom de siste ti år har ført til store 
endringer i livsstilen vår. Mobilen er alltid innen rekkevidde,  
vi er “på” hele tiden og internett er bare én “tæp” unna. På land. 
Slik har det ikke vært på sjøen. Her er avstandene store, og vi er 
avhengig av satellittdekning som har vært både dyrt og tregt.  
Men med nyutviklet teknologi og målrettet samarbeid med 
over 300 mobiloperatører, 100 rederier og mer enn 500 skip 
og offshoreinstallasjoner, har vi som mål å tilby den samme 
mobile brukeropplevelsen til sjøs som på land – enten du er  
på tur med en ferge, på ferie med et cruiseskip eller på jobb på 
en oljeplattform.

Digitalisering muliggjør det grønne maritime skiftet
Begrenset tilgang til internett betyr lav grad av digitalisering, noe 
som hemmer utviklingen av bærekraftige løsninger. Vi mener 
at den maritime industrien skal ha tilgang til de samme digitale 
verktøyene og mulighetene som finnes på land. Derfor jobber vi 
kontinuerlig med utvikling av ny teknologi og smarte, rimelige 
løsninger som eliminerer «den digitale skillelinjen» mellom sjø 
og land. Vi er et norsk selskap, og vi er stolte over å stå i spissen 
av det grønne skiftet i den globale maritime bransjen.

Med fokus på bærekraft og kunnskap om havet
I 2021 går startskuddet for skoleskipet Statsraad Lehmkuhl sin 
aller første jordomseiling. Den nitten måneder lange seilasen 
har fått navnet «One Ocean Expedition» og skal sette fokus på 
bærekraft og kunnskap om havet. Jordomseilingen er en offisiell 
del av FN sitt havsatsningsstiår, og skipet skal besøke 37 ulike 
havner over hele verden. Dette er et nasjonalt prosjekt av inter-
nasjonalt format og det største i skipets 100 år lange historie.

Vi i Telenor Maritime skal levere kommunikasjonsløsningene, 
og vi er glade for å kunne bidra som en av hovedsponsorene 
i et så viktig prosjekt. 

Les mer på telenormaritime.com

Leading the Evolution of Secure Connectivity at Sea

Med hvite seil 
mot det  
grønne skiftet
«Ikke bare sponser vi i Telenor Maritime  
denne viktige ekspedisjonen. Vi leverer også 
teknologien som sikrer skipets kontakt med land, 
uansett hvor de seiler».

Lars Erik Lunøe
CEO Telenor Maritime
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Vi har en sterk 
kjærlighet for 
havet i Metas, og 
vår drivkraft er å 
avverge potensielle 
katastrofer på et 
tidlig stadium, før 
miljøet blir skade- 
lidende.

Unik norsk teknologi kan 
forebygge katastrofer ved 
umiddelbart å identifisere 
og kvantifisere olje- og 
gasslekkasjer over et 
stort område. Equinor har 
som første aktør tatt den 
banebrytende teknologien 
i bruk, og erfaringene er 
gode.

K
onsekvensene av 
lekkasjer fra olje- og 
gassinstallasjoner kan 
være enorme for luft, 
vann, planter og dyr. Vi 
har også sett eksempler 
på at menneskeliv kan 

gå tapt. I tillegg medfører slike hendelser 
kolossale kostnader. For å forhindre 
denne type katastrofer har norske Metas, 
med finansiell støtte fra Norges  
Forskningsråd, utviklet en teknologi som 
detekterer lekkasjer av olje og gass i opp til 
tusen meters radius på havbunnen.

– Vi bruker aktiv sonar, som sender 
ut lydsignaler. Ulike objekter reflekterer 
lyden på ulike måter, og vi har utviklet en 
programvare som skiller olje og gass fra 
andre elementer på havbunnen. Vi kan for 
eksempel se om det er en stim med fisk, 
en ubåt eller en strøm av olje eller gass 
som blir detektert. Ved hjelp av denne tekno- 
logien kan vi definere både posisjonen 
og størrelsen på en lekkasje umiddelbart, 

forteller administrerende direktør i Metas, 
Mi chael Smith.

Equinor i front
Equinor har tatt miljøovervåking på alvor, 
og har de siste årene bidratt til å utvikle 
teknologien i samarbeid med Metas. 
Selskapet har også tatt den i bruk på Troll 
B-plattformen i Nords jøen.

– Vi bruker teknologien for å kunne 
detektere eventuelle lekkasjer fra rør- 
ledninger og infrastruktur på bun nen så 
tidlig som mulig, sier ledende ingeniør i 
Equinor, Cato Bjelland.

– Gevinsten er å kunne oppdage lek k- 
asjer på havbunnen umiddelbart, og 
finne ut nøyaktig hvilket rør eller andre 
innretninger som har en lekkasje, slik at 
riktige tiltak kan iverksettes raskt. Vi har 
et system under uttesting, og erfaringene 
er gode. Vi har verifisert at teknologien 
fungerer med en rekkev idde på opp til én 
kilometer, forteller Bjelland.

Lidenskap for bærekraft
I det norske regelverket er det ikke bare et 
krav om å identifisere lekkasjer, men også 
om at utbredelse, drivret ning og utslipps-
mengde skal kartleg ges.

– Det er ingen annen teknologi enn 
Metas sin som kan møte disse kravene i 
dag. Dagens systemer vil kun fange opp 
lekkasjer i umiddelbar nærhet, og de vil 
ikke definere omfanget, sier Smith, som 
blant annet har bakgrunn som atom-
ingeniør på ubåter i den amerikanske 
marinen.

– Vi har en sterk kjærlighet for havet i 
Metas, og vår drivkraft er å avverge 
potensielle katastrofer på et tidlig 
stadium, før miljøet blir skadelidende, 
konstaterer Smith. 

Metas teknologi kan 
forebygge katastro-
fer ved umiddelbart 

å identifisere olje- og 
gasslekkasjer.
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Avslører olje- og gasslekkasjer 
under vann

Les mer på
metas.no



GISKE AS   ·   Kongensgate 12, 6002 Ålesund   ·   Karenslyst Alle 16, 0212 Oslo    

+47 23 08 49 90     ·     www.giske.com

Specialized in 
container transport to 

and from overseas 
destinations

Agent in Norway for:
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Westcons verft 
har gjennom en 
rekke leveranser 
posisjonert seg 
som det ledende 
norske verftet på 
bygging av miljø- 
vennlige ferger.

Med innovative løsninger 
innen offshore, energi  
og maritim, har Westcon  
bygget seg en markeds- 
ledende posisjon som 
totalleverandør av bære- 
kraftige ferger og skip.

S
elskapet har fire moderne 
verft langs norskekysten, 
med alle nødvendige fasi-
liteter for rigg- og skips- 
oppdrag, samt leveranser  
til subsea.

– Fleksibilitet, kompe-
tente medarbeidere, effektiv mobilisering 
og leveringsdyktighet er våre kjennetegn, 
sier leder for skipsbygging i Westcon, 
Endre Matre.

Han forteller videre at Westcons verft i 
Ølen har vært en ledende totalleverandør 
av skip og ferger som gjennom mange år 
har flyttet standardene til innovasjon, 
teknologibruk og bærekraftige løsninger.

– Skipet «Viking Lady» ble bygget 
av verftet i 2009, og var et av de første 
i verden til å gå på energi fra flytende 
naturgass.

Siden den gang har det skjedd mye, og 
det bygges i dag utslippsfrie ferger ved 
verftet.

– I høst ankom el-fergen «MF Nesvik», 

og ikke lenge etter fikk den selskap av 
søsterfartøyet «MF Hydra», som vil være 
verdens første hydrogendrevne bilferge, 
forteller Matre.

Miljøvennlige løsninger
Westcons verft har gjennom en rekke lev-
eranser posisjonert seg som det ledende 
norske verftet på bygging av miljøvenn- 
lige ferger. I tillegg har de også levert 
fiskebåter de siste årene. I høst inngikk 
de blant annet en kontrakt med krillpro-
dusenten Rimfrost for bygging av en båt 
som vil sette en ny standard i Antarktis. 
Både når det gjelder klimavennlighet, 
bærekraft og ressursutnyttelse.

– Vi har kapasiteten og kompetansen 
som er nødvendig for å gjennomføre det 
grønne skiftet og gjøre det til en lønnsom 
virkelighet, forteller Matre.

En viktig del av det grønne skiftet, er 
å ha kompetanse på gjennomføring  av 
grønne prosjekter.

Matre presiserer at Westcon som 
totalleverandør kan tilby kundene gode 
bærekraftige løsninger.

– Westcon Yards står både for bygging 
av nye skip og ombygging av eksisterende 
skip til meir miljøvennlige fartøy.

Leverer høy kvalitet
– Historien har vist oss at det også er sam-
funnsøkonomisk lønnsomt å velge norske 
totalleverandører, sier Matre.

Norge har en stolt skipsbyggertradisjon 
som strekker seg mange år tilbake, der 

innovativ maritim industri stadig har til-
passet seg nye behov og bruk av miljøvenn- 
lig teknologi.

Matre påpeker at det derfor er viktig at 
man tar vare på konkurransekraften som 
Norge besitter, i form av verdensledende 
teknologi- og prosjektkompetanse, og ikke 
minst høye krav til HMS og kvalitet ved 
norske verft.

– Norske myndigheter må være våken i 
timen og bidra til å sikre rammebetingelser, 
slik at rederier velger de norske skipsverf-
tene og de tilhørende leverandørindus-
triene som totalleverandør av ferger og 
andre fartøy, avslutter Matre. 

Westcon har fire 
moderne verft langs 

norskekysten, med 
alle nødvendige 

fasiliteter for rigg- og 
skipsoppdrag, samt 

leveranser  
til subsea.
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Gjør det grønne skiftet virkelig

Totalleverandør av 
miljøvennlige og 
innovative løsninger

westcon.no
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Du får full kontroll 
på posisjonering 
av not og fisk, og 
kan se sammen-
setning av ulike 
fiskearter i hele 
vannsøylen, samt 
mulighet for å 
klassifisere fiske- 
stimene i ulike 
vektklasser.

Som eneste forhandler 
i Norge leverer Aquabio 
sonaren SeapiX fra IXblue 
– en 3D-multibeamsonar 
med 512 stråler formet i 
et kryss med 4kW styrke 
i hver enkelt stråle og liten 
åpningsgrad i hver skala. 
Visningen er i 4k-opp- 
løsning i visningen, og gir  
en så tydelig detaljrikdom 
at man kan se enkeltfisk 
mot bunnen og klassi-
fisere fisketyper i hele 
vannsøylen.

V
i har fått tilbake-
meldinger på at man 
kan se enkeltreker på 
300 meter og i tykkelsen 
på planktonlagene. 
Det er veldig unikt, 
og åpner markedet 

for mesapelagiske arter, som krill og 
raudåte, sier daglig leder i Aquabio Berit 
Heltne.

Sonaren brukes til både ringnot, 
pelagisk tråling og bunntråling, men 
er et multiverktøy med forskningsgrad 
som også benyttes av blant annet flere 
forskningsfartøy i verden.

Reduserer letetid og bifangst
For fiskere er den store fordelen at 
sonaren reduserer både letetid og 
bifangst. En kan velge hvilken art man 
vil fange ut ifra fargekoding, og se hvor i 
vannsøylen de befinner seg.

– Du får full kontroll på posisjonering 
av not og fisk, og kan se sammensetning 
av ulike fiskearter i hele vannsøylen, 
samt mulighet for å klassifisere fiske- 
stimene i ulike vektklasser og dybde slik 
at du får snittvekten du ønsker.

Investeringskostnadene vil man der-
for kunne tjene inn igjen ganske raskt.

Aquabio tilbyr også leasing som gjør 
det enklere for mindre båter å ta i bruk 
utstyret.

Gir full oversikt
Sonaren kan monteres på sidene, forover 
eller nedover, og om man setter alle tre 
sammen går det an å orientere seg 360 
grader rundt hele båten. Sidemonteringen 
måler tett opp til vannoverflaten og 
støysensorer måles fra fem meter under 
båten mot 20 meter som er standard.

– Slik får man full oversikt over hele 
vannkolonnen, sier Heltne.

Fornøyde pilotkunder
Rederiet Gerda Marie har vært pilot-
kunde og er veldig fornøyde med 
SeapiX. Stein Magnar Melingen fra 
Gerda Marie forteller at han virkelig fikk 
øynene opp for teknologien under en tur 
vest for Irland.

– 150 meter foran oss fant vi kolmule- 
trålen til en annen båt på 450 meters 
dyp. Da begynte vi å skjønne at her er 
det mange muligheter, sier han. 

Sonaren kan 
monteres på sidene, 

forover eller nedover, 
og om man setter 

alle tre sammen går 
det an å orientere 

seg 360 grader 
rundt hele båten.

Bærekraftig økning av fortjenesten  
med SeapiX, 3D Multibeam sonar

Bærekraftig økning 
av fortjenesten

www.aquabio.no

berit@aquabio.no
+47 41 69 00 73
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Nofima har et 
mål om å være i  
forskningsfronten 
på resirkulerings- 
systemer for opp- 
drettsnæringen.

Overgangen fra ferskvann 
til sjøvann er den tøffeste 
tiden for laksen. For å til- 
egne seg ny kunnskap og 
ivareta fiskehelse, satser 
forskningsinstituttet Nofima 
enda mer på resirkulerings- 
teknologi. 

P
å fagspråket kalles det 
RAS, en teknologi og pro-
duksjonsform som blir mer 
og mer vanlig i laksenærin-
gen. Nofima investerer for 
å bli enda mer relevant for 
næringslivet. 

   Oppdrettsnasjonen Norge er i rivende 
teknologisk utvikling. Teknologi kan 
kjøpes for penger, men verken penger 
eller teknologi kan endre fiskens biologi.
Derfor er det viktig å forstå hoved- 
personen i oppdrettsnæringen – laksen. 
Fiskehelse og velferd er avgjørende for 
at laksen skal trives og være robust. Det 
bidrar til bedre fiskevelferd, mindre tap og 
god kvalitet på sluttproduktet.

– Vi skal være best i Norge på anvendt 
forskning knyttet opp mot RAS-teknologi. 
De siste årene har vi bygget opp en meget 
høy kunnskap blant våre forskere, blant 
annet gjennom et Senter for forsknings-
drevet innovasjon (SFI), kalt CtrlAqua. 
Denne kunnskapen skal norsk  
leverandørindustri og produsentene ha 
nytte av, sier Øyvind Fylling-Jensen, 
administrerende direktør i Nofima.

Resirkulasjon av vannet
Nylig bestemte Nofima seg for å satse 
enda sterkere på forskning i resirkulering-
steknologi (RAS). Med  
utbygging, både på Sunndalsøra og i 
Tromsø, styrker instituttet sine forsøks- 
fasiliteter innen havbruksnæringen. 
Allerede neste år står de nye anleggene 
klar.

Resirkulasjon av vannet (RAS) brukes 
hovedsakelig i laksens første levetid, 
og rundt 95-99 prosent av vannet gjen-
brukes. Vannet passerer blant annet 
gjennom bakteriefilter, og er hele tiden 
under overvåkning slik at temperatur, 
oksygeninnhold og næringssalter er til 
laksens beste. Avfallsstoffer i form av slam 
og skadelige mikroorganismer fjernes på 
forsvarlig vis.

Forsknings- og innovasjonsprosjekter
Stasjonen på Sunndalsøra er Nofimas 
spydspiss innen forskning på oppdrett i 
lukkede og semilukkede anlegg.  
Stasjonene er fullbooket helt fram til 
sommeren 2022, og det er derfor viktig 
med rask utvidelse av forsøkskapasiteten. 
Neste år skal hele 20 nye kar med separate 
resirkuleringssystem stå klare til nye 
forsknings- og innovasjonsprosjekter.

– Norsk oppdrettsnæring investerer 
tungt i lukkede og semilukkede anlegg. 
Investeringene gjøres både innenfor 
settefisk-, smolt- og matfiskanlegg. 
Optimismen er stor, men det finnes både 
teknologiske og biologiske utfordringer. 
Derfor er det naturlig at vi legger forhold-
ene til rette for mer på forskning innen 
RAS-teknologi, sier Fylling-Jensen.
For en rekke problemstillinger er det 

nødvendig at hvert kar har sitt eget 
lukkede system, det som kalles single-RAS 
system. I slike system deler ingen kar 
samme vann, og dermed sikrer vi god 
kvalitet og reproduserbare forsøk.

I forskningsfronten
Også i nord skal Havbruksstasjonen i 
Tromsø bygge en ny RAS-avdeling.  
Havbruksstasjonen eies av Nofima og  
UiT Norges arktiske universitet. Både  
på Sunndalsøra og i Tromsø har de 
respektive fylkeskommunene gått inn og 
støttet med betydelige investeringsmidler. 
Totalt investeres det for rundt 59 millioner 
kroner på Sunndalsøra og i Tromsø.

– I Nofima har vi et mål om å være i 
forskningsfronten på oppdrett i resirkul-
eringssystemer. Næringen investerer i  
forskjellige systemer, og da må vi som 
forskningsinstitutt ha den nødvendige 
infrastrukturen slik at vår forskning er 
relevant, sier Øyvind Fylling-Jensen.

Nofima har moderne 
RAS-fasiliteter på 
Sunndalsøra, men 

utvider betydelig det 
neste året. På bildet 
ser vi stasjonsleder 

Synnøve Helland 
og forsøkstekniker 
Behzad Rahnama.
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Nofima skal være best på  
forskning innen RAS-teknologi

Øyvind  
Fylling-Jensen
Administrerende 
direktør i Nofima
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FAKTA

• Nofima er et 
forskningsinstitutt 
med Nærings- og 
fiskeridepartementet 
som hovedeier med 
56,8 %. De to andre 
eierne er Stiftelsen 
for landbrukets 
næringsmiddel- 
forskning (33,2 %) og 
Akvainvest Møre og 
Romsdal (10 %). 

• Instituttet 
driver forsknings 
og utvikling for 
havbruksnæringen, 
fiskerinæringen og 
matindustrien. 

• Hovedkontoret er i 
Tromsø med  
avdelingskontorer på 
Ås, Stavanger,  
Bergen og  
Sunndalsøra. 

• Totalt er det 390 
ansatte og i fjor var 
omsetningen på 676 
millioner kroner.



Hordafor er som eit 
grønt tannhjul i og 
mellom fiskeri-, fôr 
og havbruksnæringa.

Me gjer avfall i ei næring om til ressurs i ei anna næring.

www.hordafor.no  |  tlf: 56181850

SKREDDERSYDDE LØSNINGER FOR
CRUISE, FISKERI, HAVBRUK OG OFFSHORE

www.aukramaritime.no

foto: uavpic.com



33 år med vannbehandling

Våre kunder:

Settefiskanlegg. 
Foredlingsanlegg. 
Brønnbåt. 
Vannverk. 
Industri. 
Forsvar.
Hus og hytter.

Våre produkter:

Fiskesperrer.
Uv-systemer.
Filtrering.
Dosering.
Fellingsanlegg.
Slambehandling.
Lusefi lter. 
Avsaltingsanlegg.
Agentur for LIT og AMIAD. 
Mobile Containerløsninger for 
avløp, drikkevann og industri.

Våre løsninger:

Prosjektering.
Produksjon.
Montering.
Service.

www.unikwater.com  |  webmaster@unikwater.com  |  Tlf 56 56 55 60


