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Potensiale for utvikling på tvers av næringene 

Oppdraget skal besvare: 
 

Hvilke fremtidige behov for teknologisk utstyr og teknologier ser 
næringslivet, forvaltningen og FoU-miljøene for seg for å kunne 
overvåke, forvalte og utnytte havets ressurser og muligheter? 

 



Disposisjon 

•Om begrepet havteknologi versus 
havromsteknologi 
 

•Underlaget for hva som presenteres i dette 
foredraget 
− Et prosjekt på oppdrag fra Norges forskningsråd og 

Innovasjon Norge: 
"Potensiale for utvikling av tverrgående teknologier og 
teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore 
sektorer" 
 

•Foreløpige resultater fra studien som er utført av 
SINTEF Fiskeri og havbruk og MARINTEK 

Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk 



Fem strategiske satsingsområder for Ocean Space Centre  

Flerfaglighet og teknologi- og kunnskapsløft mellom 
næringer er avgjørende for suksess 



• FNs Havrettstraktat 

• Åpnet for ratifisering i 1982 – trådte i kraft i 1994 

• Utkastet ble omtalt som «The Ocean Space Treaty» 

Begrepet "Ocean Space" 

Arvid Pardo (1914-1999) var en 
maltesisk diplomat, 
vitenskapsmann og professor, 
kjent som "Father of the UN Law 
of the Sea Convention" 
 



Arbeidspakker og arbeidsflyt 

AP1: 
Kartlegging 
av utstyr og 

teknologi

AP2: 
Kartlegging av 

aktørgruppenes 
behov

AP3: 
Synergier 

og 
anbefalinger

Studien gjennomført i perioden juni – november 2015 



Studien belyser 

 Teknologier og utstyr med et potensial 
på tvers av næringer 
 
 Aktørgruppers behov og krav 

 
 Forsknings- og innovasjonsbehov for å 

fremme synergier på tvers av næringer 
 
 Vurdering av verdiskapingspotensial 

på tvers av næringer 
Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk 



Funksjonsmatrise - oppbygging 

Blå næringer 
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Havbruk Maritim Offshore (O&G) Fornybar 

Design 
(også for 

eksponerte miljø 
– Arktis) 

Bygging og 
installasjon 

Drift og 
operasjon 

Generiske 
teknologier 

Fiskeri 

• Flyter/Innretning 

• Energi 

• Forankring 

• Navigasjonsteknologi (inkl. broteknologi) 

• Kommunikasjon 

• Logistikk (inkl. dekksutrustning) 

• Automatisering 

• Miljø 



Intervjuprosess - datainnsamling 

Respondentgrunnlag: 
identifiserte vs. antall svar 

Antall  % Antall 
svar 

% 

Total Industri (Marin, Maritim, 
Offshore, Fornybar) 

155 69 % 80 52 % 

Total FoU 54 24 % 17 31 % 
Total Forvaltning 16 7 % 8 50 % 
Total  225 100 % 105 47 % 



De blå næringene – 
næringer med stor tro på fremtiden 

Hvordan tror du 
næringen din vil utvikle 
seg i de neste 10 årene? 

Utvikling Antall 

I en negativ retning 6 

Omtrent som i dag 15 

I en positiv retning 54 

Vet ikke 5 

Observasjoner for øvrig: 
• Fiskeri har stor tro på vekst i det nasjonale markedet 
• Havbruk har stor tro både nasjonalt og internasjonalt 
• Maritim "midt på treet" 
• Offshore har stor tro på vekst internasjonalt 



Tidligfunn Havbruk 



Havbruk – de 10 viktigste teknologiene 

•Avlusingsutstyr/teknologi 

•Teknologi for lukket oppdrett 

•Havbasert oppdrett 

•Nye energiløsninger 

•Teknologi for å kontrollere sykdom 

•Anleggsteknologi/merdteknologi 

•Slakteteknologi (inkl. lukket slaktemerd) 

•Teknologi innen lukket transport  

•Framtidsrettet fartøy 

•Ferskvannsdepoter 

Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk 



Tidligfunn fiskeri 



Felles utviklingsbehov i et 10 års perspektiv  

•Flytere og innretninger i havet 
 

•Energi 
 

•Miljø 
 

•Vedlikehold og sikkerhet 
 

•Automatisering og fjernstyring 
 

• Informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi 

 

 

Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk 



Havbruk – Hva har vi å lære fra offshore, maritim og havvind, og 
hva anses som barrierer (utdrag)? 

Hva kan løftes? - Teknologi og løsninger generelt 
- Energieffektivisering 
- Industrielt tenkesett 
- Produksjonsteknologi og prosjektledelse 
- Miljøovervåkning 
- HMS 
- Logistikk 
- Marine operasjoner 
- Konstruksjoner og systemer i krevende miljø 

Viktigste barrierer - 
hva anses som 
hindre? 

- Kulturforskjeller mellom næringene 
- Ulikt kostnadsnivå 
- Ikke harmoniserte lover/regelverk 



Oppsummering 

•Studien bekrefter at det er et betydelig potensial for å 
overføre teknologi, kompetanse og løsninger mellom de 
blå næringene 
 

•Blant hindrene for å lykkes med en slik overføring er 
ulike kostnadsnivå, kulturforskjeller og lover/regelverk 
trukket frem 
 

•Løfting av teknologi, kompetanse og løsninger mellom 
de blå næringene kan gi viktige innspill til det offentlige 
virkemiddelapparatet med hensyn til koordinering av 
forskningsstrategier og bruk av ressurser 

 

 
Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk 



Behov for helhetlig tilnærming til havrommet 



Takk for oppmerksomheten! 
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