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1 SAMMENDRAG
MøreogRomsdalfylkeskommunemedsamarbeidspartnere,vil meddette prosjektet:

Utvikle et fremtidsrettet systemfor sjøvertspersontransporti byområdermedsømløskoblingtil
andretransportformerog somøkerandelenkollektivreisende.

Forå nåmålsetningenvil vi arbeidemedfølgendeproblemstillinger:
1. Nyetyper passasjerbåtermedautonomesystem
2. Smartestyringssystemfor flåter avpassasjerbåtermedintelligenttilpasningavseilingsfrekvenser
3. Avansertedokkingstasjonerog trafikknutepunktmedsømløskoblingferge-båt-bil-buss-gange
4. Tverr-tematiskeløsningermedberegningeravlogistikk,klimaeffekterogsamfunnsøkonomi,

samttilpasningeroguttestingerav løsningeri ÅlesundogKristiansund.

Prosjektetvil bli utført i samarbeidmellomfylkeskommunen,byeneÅlesundogKristiansund,relevante
næringsaktører, samtSINTEF,NTNUogandreFoU-miljø.Arbeidetogprosjektetsresultatervil væreet
vesentligbidragtil å:

� Fåflere reisendeoverpåmiljøvennligkollektivtransportogvir mer transportover fra vei til sjø
� Reduseremiljøulempeneogbelastningenepåvegsystemet
� Forbedreoversikten,mobilitetenogbrukervennlighetenfor de reisende
� Lagetriveligerebyrommedmindrevegtrafikkogmer plass
� Overføresmartereløsningertil andreformer for sjøtransportogfjordkrysninger
� Fremmeregionalognasjonalkunnskaps- ognæringsutvikling

Prosjektetbyggeropp om de tre hovedmålenei prosjektlysningen:

Utlysningenshovedmål Hvordanvårt prosjektbidrar til å nå målene
Bedrefremkommelighet
for personeroggodsi hele
landet

Utvikler et fremtidsrettet gjennomgåendepersontransportsystemved bruk av
sjøvertsautonomefartøy.Konseptetvil væreskalerbartslikat transporttilbudet
kan justeres for å møte endringer i transportbehovet.Transportløsningene
utviklet i prosjektetskaltilby et bedrekollektivt og sjøvertstransporttilbud og
reduserevegtrafikkeni bynæreområder,og følgeligbedrefremkommeligheten
for personerog gods i hele landet. Kunnskapenog løsningeneskal være
anvendbarei andre regionerenn prosjektetsdefinerte områder,og innenfor
annensjøtransportsomfergeroggods- ognærskipsfart.

Redusere
transportulykkenei tråd
mednullvisjonen

Bidrar til å løfte persontransportfra privatbil til kollektive løsningerog bedre
forholdene for myke trafikanter. Autonome løsninger vil på sikt redusere
ulykkes-frekvensensomskyldesmenneskeligsviktogfølgeligbidratil å redusere
transportulykkenei tråd mednullvisjonen.

Redusere
klimagassutslippenei tråd
medenomstillingmot et
lavutslipps-samfunnog
redusereandrenegative
miljøkonsekvenser

Mer brukervennlige,skalerbare og kollektive persontransport-løsninger vil
styrke konkurranseflaten mot personbilen. Løsningenevil gjøre bruk av
miljøvennligeenergikildersomelektrisitet,hydrogen,biodrivstoff eller hybride
systemer. Infrastruktur for miljøvennlige energiformer knyttes til andre
transportformer,f.eks.landstrømtil cruise-, offshore- ogtransportskip.Sliksett
vil prosjektet bidra til å redusereklimagassutslippenei tråd med en omstilling
mot et lavutslippssamfunnog redusereandrenegativemiljøkonsekvenser.
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2 Omutlysningenogvår tilnærming til den
Samferdselsdepartementetlyser ut 100 mill. kroner til prosjekter som
utvikler og tester nye, effektive og miljøvennlige transportløsninger.
Midlene er en del av teknologimilliarden som er omtalt i NTP. En
fylkeskommunemå stå som søkerog skalsamarbeidemed en eller flere
bykommuner,samtandreoffentligeogprivateaktører.Deutlystemidlene
skaldelespå 1-3 prosjekter,med inntil kr 50 mill. kroner til hvert. Departementetønskerprosjekter
der det medny digital teknologiutviklesogtasi brukbanebrytende, nyetransportløsningersomvil ha
stor betydningfor samfunnsutvikling, miljøpåvirkningogøkonomiskvekstbåderegionaltognasjonalt.

Et effektivt transportsystemer avgjørendefor utviklingenog dynamikkeni og mellomvårevoksende
byer.Ettersomde flesteog størstebyenei Norgeliggervedkysten,er det et stort potensialfor å ta i
bruk mer sjøvertspersontransport.Transportpå sjøenhar alltid vært viktig her i landet, men har
sunket i andel i forhold til landtransport.Topografienved kystenkreveret veisystemmed broer og
tuneller som er svært kostbare å byggeog å vedlikeholde.Mer bruk av «vannveien»vil avlaste
vegsystemetpermanenteller frem til planlagteveiutbyggingerer ferdigstilt.Sjøvertspersontransport-
løsningerkan realiseresvesentlig raskereog billigere. Møre og Romsdaler et ideelt område for
utviklingavnyeløsningerfor sjøtransport.Herforegåralleredemyetransportavpersoneroggodspå
båt, og nærings- og kunnskapsmiljøetvårt er helt i front og godt rigget for å utvikle nye løsningerpå
feltet. Viskalderfor arbeidemedfølgendeproblemstillingeri dette prosjektet:

� Nyetyper passasjerbåtermedautonomesystem

� Smartestyringssystemfor flåter avpassasjerbåtermedintelligent tilpasningav
seilingsfrekvenser

� Avansertedokkingstasjonerog trafikknutepunktmedsømløskoblingferge-båt-bil-buss-gange

� Tverr-tematiskeløsningermedberegningeravlogistikk,klimaeffekterogsamfunnsøkonomi,
samttilpasningeroguttestingerav løsningeri ÅlesundregionenogKristiansund.

3 Omsøkerogsamarbeidspartnere
MøreogRomsdalfylkeskommuneeransvarligfor åsøkeoggjennomføredette prosjektet.I likhetmed
storedeleravlandet, harMøreogRomsdalen topografisomdomineresavfjorder, sundogøyer.

Totalt har Møre og Romsdalfylkeskommuneansvaret for 20 millioner kollektivreiser i året. Det
innebærerdriftsansvarfor 20 fergesamband.Møre og Romsdaler med det landetsdesidertstørste
fergefylkemålt bådei personkilometerog personbilekvivalent-kilometer.Fylkeskommunenhar også
ansvaretfor fire egnehurtigbåtsambandog fellesansvarsammenmedTrøndelagfylkeskommunefor
hurtigbåtsambandetKristiansund– Trondheim.I tillegg omfatter fylkeskommunenskollektivansvar
åtte bussanbud på til sammen 20 million årlige rutekilometer som kjøres av 400 busser.
Fylkeskommuneneierogså3 100kilometervegmed1 150bruer,61 tunnelerog56kaianlegg.

Et modernekollektivtilbudmed tilhørendeinfrastruktur i og rundt vårevoksendebyer må kunneta
veksteni persontransporten.MøreogRomsdalvil meddette prosjektet ta initiativ til et fremtidsrettet
systemfor sjøvertspersontransport-løsninger, ogsomogsåkanbrukesi andrebyområder.
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Ålesund1 ogKristiansunder sværtgodt egnettil å
testeogta i bruknyesjøbasertekollektivløsninger.
Beggeer lokalisertpå øyerlangt ute på kystenog
har relativt stor innpendling. Byene har klare
ambisjoner om å styrke kollektivtransportenog
redusereklimapåvirkningeni sitt område.I likhet
med restenav landet,har byenebefolkningsvekst
ogøkendependlingogtrafikk.Dettegjeldersærlig
i Ålesund og det funksjonelle bo- og
arbeidsmarkedsområdetsom byen er en del av.
Ålesunder det størstebyområdetmellom Bergen
ogTrondheim,med100.000menneskerom manleggertil grunnen pendlingsavstandpå45minutter
fra Ålesundsentrum. Økespendlingsavstandentil 75 minutter, inkluderesnesten hele Sunnmøres
befolkningpå150.000mennesker.I Kristiansundhar vi noeavdet sammebildet, men i mindreskala.
40.000 innbyggeretilhører pendlingsområdether. Byenbestår av fem øyer, og potensialet for et
utvidet sjøvertskollektivtilbud mellom øyene er stort fordi de fleste som bor i Kristiansund,også
arbeideri kommunen. BådeÅlesundog Kristiansundhar passasjerbåteri trafikk i sentrumsområdet,
mende tar i dagbareen liten del avdet totale antallet reiser.

Løsningenesomskalutviklesi prosjektet,kreverutredninger,utviklingsarbeidog forskning.Detbetyr
at ulike typer bedrifter og forskningsmiljøvil bli involvert. Forskerefra SINTEFog NTNUhar vært
sentralemedspillerei søknadsprosessen.Deresrolle har vært å vurdereog beskrivede teknologiske
muligheteneog utfordringene.Det er trukket på ekspertisebåde fra fagmiljøenei Trondheimog i
Ålesund.Styrkenveddissemiljøeneer at delevertett pådet næringslivetder resultatenefra forskning
og utvikling skal tas i bruk. Regionenhar tilgang til modernelaboratoriefasiliteterog muligheter til
fullskalatestingi sjø.

Næringslivethar vært dialogpartnerei søknadsprosessen.Det startet i januarmed et dialogseminar
medbreddeltakelsefra næringsliv, akademiaogoffentlig sektor.Herfikk vi innspilltil behovetfor nye
transport- og kollektivløsningeri og rundt byene i Møre og Romsdal,men ogsåkonkrete ideer og
løsningsforslag.Seminaretog dialog i etterkant har dannet grunnlaget for tematikken i denne
søknaden.Dialogen med næringslivethar i første rekke foregått via næringsklyngeneGCEBlue
Maritime ogNCEiKuben.

Figur 2: GCE Blue Maritime

1 Ålesunder i ferd medåslåsegsammenmedfire andrekommuner.

Figur 1 Ålesund sentrum
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Disseto klyngenerepresentererhele den maritime verdikjedenmed designere,rederier,skipsverft,
utstyrleverandører, IKT-firmaer og tilhørende FoU-miljø. Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og
Vegvesenethar ogsåvært konsultert i løpet av søknadsprosessenfordi nye former for sjøtransport
griper inn i ansvarsområdertil disseetatene.

4 Forankringi nasjonaleogregionaleplaner
Forslageter forankret i de politiske målsettingenegitt i NasjonalTransportplan
2018-2029(NTP).«Digitaliseringoglavutslippsteknologiendrertransportsektoren»
(kap. 3.1) beskriver «Det pågår en omfattende utvikling innen teknologi og
elektroniskkommunikasjonsomtas i bruk i transportsektoren.Dette gjelderbåde
... til vanns- med pilotering av selv-kjørendeskip»(sitat side28). I avsnitt 3.4.5
«Ambisjonerfor sjøtransporten»har NTPen ambisjonom «å leggetil rette for
utviklingaven konkurransedyktig,effektiv, sikkerog miljøvennligsjøtransport,med effektivehavner
og transportkorridorer,samten godberedskapmot akutt forurensning».StadSkipstunneler klar for
byggingog viser politisk vilje til å satsepå sjøveien.Tunnelenmuliggjørtrygg og rask transport av
passasjereroggods.

Klima og miljø er ett av tre gjennomgåendeperspektiver i Fylkesplanentil Møre og Romsdal
fylkeskommune2017-2020.Fylkeskommunenharhersattsomenklarambisjonomåværeenpådriver
for utvikling av miljøvennligteknologi og stimulere til utprøving av bærekraftige,fremtidsrettede
teknologiløsninger.I delplanenfor klimaog energier målet å redusereCO2-utslippenemed mer enn
10prosentinnen2020i forholdtil 2009.Videreskalsummenavfornybarenergi,energi-effektivisering
ogenergiomleggingtilsvarer 2 TWhelektrisitet.

Fylkesplanenfølgesbl.a. opp med en egenforsknings- og innovasjonsstrategimed tilhørendetiltak.
Strategiener utformet i samspillmed næringslivetog de akademiskeinstitusjonene.Digitalisering,
smartere og mer bærekraftig produksjon og forbruk er gjennomgåendesatsinger, herunder
automatisering,sensorteknologi,kunstigintelligensognyemåterå kommuniserepå.

5 Statusfor regionalkollektivtransport og infrastruktur

5.1 Kollektivtransporttilbudet skalbli digitalt oggrønnere
Statenogfylkeskommunenekjøpertransporttjenesterpålandogsjø,oghardermeddirektemulighet
for å framskyndedet grønneskiftet. CO2-utslippenefra passasjerskip(ferger,hurtigbåter,cruiseskip
ogandre)er høye:
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Figur3: CO2-utslipp i norskefarvanni 2013(DNVGL,2016)

Prosjektetvil leggetil rette for reduserteCO2-utslippvedåflytte transportfra veitil sjø, ogøkebruken
avfornybarenergivedsjøtransport.

By Personersompendler inn i
kommunen

Personersompendlerut av
kommunen

Ålesund 8 491 4 448
Kristiansund 1 760 1 862

Tabell1: Pendlingper 4. kvartal 2016(Møre ogRomsdalfylkeskommune,2017)

Tabell1 viseren netto innpendlingtil Ålesund,mensKristiansundhar omtrent like mangepersoner
sompendlerinn og ut av kommunen. Ålesunds lokaliseringlengstut på kysten,er omgitt av mange
øysamfunn og med stor innpendling fra omlandet. Pendlingen legger press på
transportinfrastrukturen,spesieltpåvegsystemet.Byeneharkøommorgenenogom ettermiddagen.
Bussenstår i den sammekøen,da det er bareett felt i hver retning.Kollektivreisende sparerderfor
minimalt medtid påå velgekollektiveløsningerfremfor privatbilensomde flesteforetrekker.

Sammenlignetmedandrebykommunerer kollektivandeleni ÅlesundogKristiansundlav,setabellen
under.

By Bilfører/passasjer MC/moped Kollektivtransport Fotgjenger Syklist Annet
Ålesund 69 1 6 21 3 0
Kristiansund 69 0 5 22 3 1

Tabell2: Transportmiddelfordeling(i prosent)for dagligereiser i 2013/2014(Transportøkonomisk
institutt, 2014).

Buss,hurtigbåt- ogfergetilbudeti MøreogRomsdaler i stor gradkoordinert,slikat de reisende
slipperlangventetidvedbytte avtransportmiddel.Gjennomsanntidssystemerfåsen enkeloversikt
over forventedeankomsterdersomdet oppstårforsinkelser.Allikeveler det fortsatt et stort
forbedringspotensialmedå oppnåsømløsetransporterogbedrekoblingtil sykkeloggange. Figur4
visergjennomsnittstallfor dagligtrafikkmengde, ogpotensialetknyttet til nye, blåkollektivfelt til og
fra ulikedestinasjoneri Ålesundregionen.
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Figur4: Trafikkstrømmeri Ålesundsregionenmålt i ÅDT(SSB2017)

Bypakken i Ålesund og bompenger vil øke kollektivandelen,skjønt ikke mye (COWI,2018). I
havnebassengettilknyttet Ålesunderdet et potensialfor åutvikleeneffektivsjøvertspersontransport.
Nye, autonome trafikklinjer, med intelligent skalerbart transportvolum vil gjøre kollektivtilbudet
attraktivt fordi det sannsynligvisblir rimeligere, og framføringstidenvære vesentligkortere enn
privatbilen.

Sundbåteni Kristiansundsomi daggåri rute i havneområdeti byen,har80 - 90000passasjereri året.
Båtenhar potensialtil å transporterelangt flere personerog til flere destinasjoner.Flerebåter med
tilpassetseilingsfrekvensvil reduserebilkø-problematikkenommorgenogettermiddagi Kristiansund.

Figur5: ÅDTi Kristiansundogomegn(SSB2017)
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5.2 Reisetidi dagenskollektivtransporttilbud
Det tar tid å brukeflere typer transportmiddel,noemangegjørdagligi vår region. I rushtidamorgen
og kvelder det ikkeuvanligat ikkealle får plasspå fergene, og måvente til nesteavgang.Totalt var
det registrert 44 000 gjenståendekjøretøypå våre fergekaieri 2017. Denne«usikkerhetstiden»må
den reisende beregne fordi kapasitet på båter og ferger er begrenset og avgangene få.
Usikkerhetstidenkommeri tilleggtil «Skjultventetid»,seFigur6.

Figur6: Reisetidfor en kollektivreisemed flere transportmiddel (COWI,2018)

Statensvegvesensinreisevaneundersøkelsefor CampusÅlesundi 2018, viserat hyppigeavgangerer
viktigstefaktor for å velgekollektivtransport,deretter kommerkort reisetid (COWI,2018). Utenfor
rushtidener det somregelmyeledigkapasitetpåbusser,fergeroghurtigbåter.Miljøaspekteter ikke
godt ivaretatt når store fergefartøyog dieseldrevnehurtigbåter går i faste ruteplaner hele døgnet
utenfor rushtiden.

Figur7: Viktigefaktorer for valgavkollektivtransport til arbeid/skole(COWI,2018)
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5.3 Bypakkenei ÅlesundogKristiansund
I perioden fra 2010 til 2013gjorde Kristiansund,Molde og Ålesundprinsippvedtakom bompenge-
innkreving som ledd i å finansiere sine respektive bypakker. Bypakkeneskal øke andelen
kollektivtransporti byenefra 5-6 prosenttil 10 og15 prosenti 2030(se tabellenunder). Det er også
et mål å økesykkelandelen.Enkraftig satsingpå kollektivtilbudetog restriktivetiltak for privatbil er
nødvendigfor å nådissemålene. Detteprosjektetsamarbeidermedbypakkene.

By Bil Kollektivtransport Fotgjenger Syklist
Ålesund 50 15 27 8
Kristiansund 63 10 19 8

Tabell3: Mål for transportmiddelfordeling(prosent)for bypakkenei ÅlesundogKristiansundi 2030

5.4 DagensIT-infrastruktur

Figur8: DagensIT-infrastruktur for kollektivtransporten i Møre ogRomsdalfylke

MøreogRomsdalfylkeskommunelevererstadigbedredigitaletjenestertil våre brukereogkunder.Vi
harkontinuerligutviklingavløsningeneogteknologien for å bidratil miljøvennligtransport. Rutedata,
sanntidsdata og elektronisk billettering er samlet i en og samme app, som håndterer alle
transporttyper og reiseveier. Den differensierer på pris, etter reisestrekning,og er et naturlig
utgangspunktfor å gjøredet enklereåvelgekollektivtransport.

MøreogRomsdalfylkeskommunebaserersegpååpnedataogåpnegrensesnitt.Vi har et baksystem
for håndtering av all data vedrørende kollektivtrafikk: buss, hurtigbåt og ferge. Vi startet et
samarbeidsprosjektmedStatensVegvesen(SVV)ogVegdirektoratetvåren2018der vi koblerossopp
mot DATEXII2. Dermedkanvi gi endabedreinformasjontil brukerne.

2 Datexer en europeiskstandardfor overføringav trafikkinformasjonmellom vegmyndigheterog
tjenesteleverandøreravtrafikkinformasjon.
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Datexvil gi MøreogRomsdaltilgangtil dataom bl.a.:
� Værdatai sanntid
� Sanntidsdataberegnedereisetider(bil)
� Kamerabilder
� Vegmeldingersominneholderinformasjonom hendelser,vegarbeidogkjøreforhold.

Disseelementenevil bli brukt i arbeidspakkeWP3Smartstyringssystem(sekapittel 8).

5.5 Lovverketogautonomefartøy
Følgendeloverogforskrifterharbetydningfor størrelsenpåmannskapetpåei fergeellerenhurtigbåt:

- Forskriftav18. juni 2009nr. 666om bemanningavnorskeskip(Bemanningsforskrifta)
- Lovav16. februar2007nr. 09om skipssikkerhet(Skipssikkerhetslova)

- Forskriftav26.juni 2007nr. 705om arbeids- oghviletidpånorskepassasjer- og lasteskip
- Forskriftav15.sept.1992nr. 704om driftsordningerpånorskeskip
- Forskriftav27.april 1999nr. 537om vaktholdpåpassasjer- og lasteskip(Vaktholdsforskrifta)
- Forskriftav11.oktober2004nr. 1341om redningsredskaperpåpassasjerskip

- Forskrift av 9. mai 2003 nr. 687 om kvalifikasjonskrav,utstedelseav sertifikater og om
sertifikatrettigheterfor personellpånorskeskip(Kvalifikasjonsforskrifta)

Listenoverer ikkenødvendigvisfullstendig. Nårdet gjelderautonome/semi-autonomefartøy,er det
behovfor engjennomgangavlovverketi nærtsamarbeidmedSjøfartsdirektoratet.Personsikkerheten
er sentralogvil bli ivaretatt i prosjektet.

6 Tematiskavgrensningi prosjektet
Prosjektetskal utvikle et helt nytt og banebrytendekonsept for sømløspersontransportbasert på
autonome, sjøvertstransportløsninger.Vi har definert fire hovedproblemstillingerfor å finne gode
løsninger:

1. Nyetyper passasjerfergerog -båter medautonome/semiautonomesystemsomtilfredsstiller
kravom miljøvennlighet,hurtighet,sikkerhet,lavekostnader.

2. Smart styringssystemfor flåter med flere og mindre passasjerferger-/båter med intelligent
tilpasningavseilingsfrekvenseretter behov.

3. Digitale trafikknutepunkt som kombinerer lading(strøm)og fylling (hydrogen/biodrivstoff)
med sømløs kobling ferge-båt-bil-buss-gange, inkludert sanntids informasjon og enkel
betalingsløsningfor brukerne.Her inngår ogsåhvordanbybildet skalutformes når en skal
iverksettesmartesystemfor lading,fyllingogpå-/avstigning.

4. Tverrtematiske problemstillinger som ser på logistikkutfordringer, simuleringsmodeller,
beregningerav effekter på økonomi og klima, samt casestudierder løsningertilpassesog
testessålangtsommuligi Ålesundregionenog i Kristiansund.
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Endel av kunnskapenog teknologiensomtrengser alleredetilgjengeligmen ikkebrukt i et liknende
transportsystem. Påland er vi midt i en revolusjonmed førerløsebiler, delingsøkonomiog smarte
system.Nårdet gjelderautonomitet,vil prosjektetderfor hentekunnskapfra bilindustrienog luftfart
somharkommetvesentliglengeri utviklingenavslikeløsninger.Fortransportavgodspåhaver man
ogsågodt i gangmed å realisere liknendeløsninger. Foret sjøvertstransportsystemreisesimidlertid
andrekravogutfordringer.

Så langt det er hensiktsmessigvil vi søke samspillmed pågående
prosjekter med tilgrensende problemstillinger. F.eks. «Fremtidens
hurtigbåt» som ledesav Trøndelagfylkeskommunei samarbeidmed
bl.a. Møre og Romsdal. Herutviklesen hurtigbåt med hydrogensom
energikilde,ogsomskalgåi trafikkmellomTrondheimogKristiansund.
«Batteridrevet Sundbåt i Kristiansund» er et annet prosjekt
fylkeskommunen deltar i og der båtdesign,batteri- og ladeløsninger
utredes.Vivil ogsåfølgemedprosjektettil CleanTech(i Rogaland) somutvikler enelektriskhurtigbåt.
"Verdensarv"- områdetGeirangerfjorden, utreder elektriskeløsningertilknyttet cruisebåt-trafikkenog
med tilhørende klimaregnskapog vil også kobles til vårt prosjekt. Flere av våre skipsverft og
utstyrsleverandørerer for øvriginvolvert i byggingavelektriskdrevnefartøy.

Det foregåraltsåmangeinitiativ somutvikler miljøvennligepassasjerbåter.Vi kjennerimidlertid ikke
til prosjektereller ferdigeløsningersominkludererautonomiogdigitalesystemeri kombinasjonmed
smarte seilingsfrekvenser, koordinering mellom transportformer og med et tilhørende
kommunikasjonssystem. Vi kjennerheller ikke til at det er utført systematiskproblemløsningknyttet
til denavanserteinfrastrukturensomkrevesfor å dokke,ladeogfylle fartøysomskalgåpåstrømeller
hydrogen/biodrivstoff.Deter ogsåsparsomtmedberegningeravsamfunnsøkonomiskeklimaeffekter
avslikebåterogflåtesystem.

Teknologiskhar vi et betydeligfundamentå jobbe ut i fra. Kostnadseffektivitetenved et autonomt,
sjøvertspersontransport-systemsomliggertil grunnsom"case"i prosjektetvil bli vurdert somen del
av mulighetsstudiet.Konseptetsom utvikles,vil ta for segpersontransporti bynæreområder i hhv.
nyeÅlesundogKristiansund.

Ålesunder omgitt avflereøyerhvordet er
stor innpendling fra. For å avlaste
trafikknettet i sentrumerdet i førsterekke
aktuelt å utvide båt-tilbudet mellom
Langevågog Ålesundsentrum,og med et
nytt anløp nær CampusÅlesund(Norsk
Maritimt Kompetansesenter og
NTNU). Betydelig trafikk til Ålesund
lufthavn Vigragjøren sjøvertsforbindelse
mellom fastlandet og øya Vigra svært
aktuell. Det sammegjelder utvidelse og
moderniseringav eksisterendebåt-tilbud
til nærliggendeøyerogtettsteder.

Figur 9 Sundbåteni Kristiansund

Figur 10 Aktuelt områdefor nye sjøtransportløsningeri
Ålesundregionen
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Kristiansundligger på øyene Kirklandet,
Innlandet, Nordlandet, Goma og Frei.
Byens sentrum er lokalisert på
Kirklandet. Bosettingsmønsteretomkring
havnebassenget i Kristiansund endrer
seg. Sundbåten går i rute mellom
Kirklandet, Innlandet, Nordlandet og
Gomai dag. Sundbåtentransporterer80-
90000 personerårlig, men har potensial
for å ta unna langt flere passasjererog
utvide rekkeviddenog antallet båter. Et
prosjekt pågår nå for å modernisere,
elektrifisere og øke kapasiteten for
Sundbåten, og vil bli sett i sammenheng
medprosjektetsomher beskrives.

Fullskalaimplementeringav et helt ferdig
transportkonseptlar segikkegjøreinnenfor rammeneav prosjektet.Imidlertid vil det i hver avde to
byenedemonstreresogrealiseresen til to autonome/seminautonome,elektriskepassasjerbåtermed
egnedeladestasjonerogsømløskoblingtil øvrigkollektivsystem.

Resultatenefra prosjektet vil i hovedsaksamsvaremed TRL-nivå (TechnologyReadinessLevel)4
("technologyvalidatedin lab") eller 5 ("technologyvalidatedin relevantenvironment").For fullskala
implementeringvil det væreavgjørendeå løfte aktivitetersomkrevervidereutvikling, inn i prosjekter
som kan finansieresav deltakendeindustri og næringsliv,og med støtte fra virkemiddelapparatet
(Norgesforskningsråd,InnovasjonNorge,Enova).Aktuelle programmerer Maroff som bl.a. støtter
utvikling av autonome fartøy og digitalisering av maritim næring, Demo Hav som bidrar med
finansieringtil fullskalatester i havrommet,ellerPilotTsomstøtterutviklingogtestingavny teknologi
i skjæringsfeltet transport, IKT og digitalisering. EnergiX, IKT pluss og Innovasjon Norges
Innovasjonskontrakterer andreaktuelleordninger.Prosjektethar en profil hvordet kanværemuligå
hentestøttemidlerfra EUsforskningsprogrammer(Horizon2020)i et mer langsiktigperspektiv.

7 Mål ogdelmål
Prosjektethar følgendehovedmål:

Utvikle et fremtidsrettet systemfor sjøvertspersontransporti byområdermed sømløs
koblingtil andretransportformerog somøkerandelenkollektivreisende.

Somomtalt i sammendrageti kapittel1 byggerdenneoppomdetre hovedmålenei prosjektlysningen:

1. Bedrefremkommelighetfor personeroggodsi helelandet
2. Reduseretransportulykkenei tråd mednullvisjonen
3. Redusereklimagassutslippenei tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunnog

redusereandrenegativemiljøkonsekvenser.

Vihar definert følgendeetterprøvbaredelmålfor prosjektetogsomknyttestil syvarbeidspakker:
i. Et autonomt/semiautonomtsystemer utviklet og testet på egnedebåter i hhv. Ålesund

ogKristiansund.

Figur 11 Aktuelt områdefor nye sjøtransportløsningeri
Kristiansundsregionen
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ii. En prototype for dokkingstasjonmed lade/fyllefunksjonog sømløskobling til øvrige
kollektivsystemer utviklet og testet.

iii. Beregninger av klimaeffekter og gevinster på samfunnsøkonomi av et sjøverts
kollektivtransportsystemsomforeskreveti prosjektetforeligger.

iv. Endeligavklaringmht. myndighetsrelaterte,regulatoriskeutfordringersomkanhindreen
fullskalaimplementeringavet sjøvertspersontransportsystem,oggodeløsningerpådisse.

v. Avklart hva som skaltil av videre utviklingsarbeidfor å realisereet fullskalasystemfor
kollektivesjøtransportløsningeri ÅlesundogKristiansund.

vi. Løsningenevil væreanvendbarei såvel byområdersom i mindre befolketeområderog
væreskalerbarefor å kunnetilpassesuliketransportbehov.

vii. Veienvidere for fullskalarealiseringav sjøvertspersontransport-løsningeri Ålesundog
Kristiansunder planlagtogfinansiert.

Prosjektetvil værebanebrytendeoggiet vesentligbidragtil å:
� Fåflere reisendeover på miljøvennligkollektivtransportog vri mer persontransportover fra

vegtil sjø
� Reduseremiljøulempeneogbelastningenepåvegsystemet
� Forbedreoversikten,mobilitetenogbrukervennlighetenfor de reisende
� Lagetriveligerebyrommedmindrevegtrafikk
� Overføresmartereløsningertil andreformer for sjøtransportogfjordkrysninger
� Fremmeregionalognasjonalkunnskaps- ognæringsutvikling

8 Metode, løsningsforslagogarbeidspakker
Deter krevendeogkomplekseproblemstillingersomskalløsesi prosjektet,ogenholistiskogflerfaglig
tilnærming vil bli benyttet. Kunnskapsområdenemå derfor videreutviklesog tilpassesprosjektets
problemstilling. Det er flere tekniske utfordringer knyttet til selve fartøyet, og til utforming av
nødvendigfysisk og digital infrastruktur for å kunne utvikle et sjøverts persontransportsystem.
Prosjektet har også utfordringer knyttet til hvordan passasjerenes reisevaner påvirker
transportavviklingen gjennom to-veis digital kommunikasjon mellom transportbruker og -
tilbyder/system.

Det er behov for betydelig kompetanseinnenfor tilliggende kunnskapsområdersom logistikk og
transportplanlegging,risiko- og sikkerhetsanalyser,energisystemerog -distribusjon, IKT. Det samme
gjelder i forhold til å etablerekontrollrom somfølger opp og styrer transportsystemet,herunderdet
autonome fartøyet. Her vil det trekkes på den kunnskapenog innovasjonskraftensom finnes i
forskningsmiljøognæringsliv. Påvegenmot fullskalarealiseringer det avgjørendemed tungindustriell
deltakelsei utviklingsarbeidet.

Delaktivitetersommåtil for å løsede fire hovedproblemstillingenefra kapittel 6 og innfri prosjektets
målsetning, er definert i syvarbeidspakker somigjener avgrenseti bestemteaktiviteter:
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Figur 12Arbeidspakkenedbrytning

Enkelteaktiviteter vil væreavmer strategisknatur ogvil derfor egnesegsomtemafor PhD/Postdoc
vedNTNUÅlesund.PhD-oppgaversomlinkesopp i prosjektet,vil primærtværeknyttet til aktivitetene
i boksenesomer markert i gult. Dissebeskrivesnærmereetter arbeidspakkene.

Følgendepresiseres:
� Det er ikke definert en egen arbeidspakkefor fullstendig realiseringav et ferdig konsept

innenfor rammeneavdette prosjektet. Fullskalarealiseringvil skjei ensenerefase.
� Det er sannsynligat det i tilknytning til arbeidspakkeneblir nødvendigmedtilleggsprosjekter

somutrederogutviklerspesielleproblemstillingersomreisersegunderveisi prosjektforløpet.
Slikeaktivitetervil bli finansierti tilleggogmedstøtte fra det ordinærevirkemiddelapparatet.

� Evalueringog valideringav resultatenefra de ulike arbeidspakkenevil skjesomen integrert
del hver arbeidspakke. Testingog valideringav teknologiskeløsningervil foregåi simulatorer
og til dels i testområdet i Storfjorden på Sunnmøre, alternativt i Trondheimsfjorden,og i
Ålesundog i Kristiansund.

� Utvikling og analyse av multikriterie beslutningsstøttemodeller/simulatorer, inkluderer
miljømessigevurderinger,samfunnsøkonomiskeanalyserogøkonomisklønnsomhet. Dettevil
gå på tvers av arbeidspakkeneog er særlig relevant for transportsystemdesign(WP1),
fremdrifts- og energisystemer(WP2), konsekvensanalyser(WP3), transportvalg (WP4),
ladesystemer,biodrivstoffogdistribusjon(WP5)ogtrafikksikkerhet(WP6).

� Utviklingav algoritmer og programvarefor det operasjonellestyringssystemetombord i det
autonomefartøyet (WP2) vil byggepå sanntidsinformasjonom miljødataog prognoserom
trafikk og farled.Dette vil krevekommunikasjonmed en rekkeomkringliggendesystemerog
infrastrukturer, ogvil såledeshaklarerelasjonertil flere avdeøvrigearbeidspakkene.

Arbeidsflyten mellom arbeidspakkene kan skisseres som i
Figur13nedenfor.Denneviserat det er nærrelasjonmellomde ulikearbeidspakkeneogen gjensidig
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avhengighetmellomdem. Resultateri enarbeidspakkeernødvendiginput til enannen.Determarkert
to tilbakeføringssløyfer:

• Detkanværenødvendigmedjusteringeri leveransenefra arbeidspakke1 somfølgeavforhold
somoppstårunderarbeidetmedarbeidspakkene2, 3 og4.

• Likeledes,det er ikkegitt at infrastrukturensomutredesi arbeidspakke5, kanmøte allekrav
ogbehovtil infrastrukturensomer blant leveransenei arbeidspakkene2, 3 og4. Leveransene
fra dissearbeidspakkenekanderfor måtte justeres.

Figur13: Arbeidspakkeflyt

Hveravde fagligearbeidspakkeneWP1til WP6er beskrevetmer detaljert i tabellenenedenfor.

Arbeidspakke WP7 Prosjektledelse skal ivareta faglig, administrativ og økonomisk styring og
koordinering samt rapportering. Formidling av resultater vil også være en viktig oppgave for
prosjektledelsen. Herliggerogsåansvaretfor å planleggerealiseringavresultaterog løsningerfra alle
arbeidspakkene,ogeventueltinitiere videreutviklingsarbeidsommåtte avdekkes.

Autonomt,sjøverts
persontransportsystemi

NyeÅlesundog
Kristiansund

Videreutviklingsbehov
for endeligrealisering

6.Sikkerhetog beredskap

7. Prosjektledelse

1. Designav
transportsystem

2.Mulighets-
studieautonome

fartøy

3.Smart
styringssystem

4.Digitale
knutepunkt

5. Infrastruktur
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Arbeidspakke WP1Designav transportsystem

Mål
Definereet systemfor persontransporti bynæreområder som inkluderer autonome fartøyer i sømløse
reisekjeder(båt/buss/bil/gange/sykkel).
Bidrartil å nådelmål:i, iii ogvi.

Kriterier for hva som fører til at sjøvertspersontransport-løsningeretterspørres, defineres.Et sjøverts
persontransportsystemanalyseresfor å finnemiljømessige, samfunnsøkonomiskeogkommersielleeffekter.
Hypotesenom at autonompersontransportpåsjøkanutgjøreet bærekraftigalternativtil transporttilbudet
i Norge, stillesogtestes.

Statusinnenfor området
I NTP presenteres hovedtrekkene i Regjeringenstransportpolitikk. Håndbok V712 beskriver Statens
vegvesensmetodefor konsekvensanalyseri vegoggateplanleggingsomliggertil grunnfor NTP.Metodene
byggeri stor gradpå en antagelseom at befolkningenstransportbehovopprettholdes.Teknologimuliggjør
nyetransporttjenesterogutfordrer kjentetransportløsninger. Innføringavautonomsjøtransportvil utgjøre
et vesentlignytt element i transportinfrastrukturen, og det er behovfor å forstå hvordandette vil påvirke
etterspørselenogkonkurransenmellomtransportmidler.
Kartleggingav dagensmobilitet og reisevanervil gi et underlagfor å identifiserebrukernesreisekjederog
sammensetningav transportmodi. Brukernes motivasjon bak transportmiddelvalg,samt kunnskap og
holdninger,ogerfaringermedny teknologiogmobilitetstjenester,måevalueres.Dettegir et grunnlagfor å
vurderehvordankollektivesjøtransportløsningerkanpåvirkeeksisterendetrafikkstrømmeroghvordandisse
eventuelt endressom følge av nye, sømløsemobilitetstjenester.SINTEFog Møreforskinger ledendepå
utviklingavtransportmodellersomvil bli benyttetogeventueltvidereutvikleti prosjektet.Foråkunneutvikle
sømløse,gjennomgåendetransportsystemerer det avgjørende med god og effektiv utforming av
trafikknutepunkteneslikat reisetidenminimeres.Kapasiteteni transportsystemetmåoptimaliseresfor best
mulig å møte variasjoner i transportbehovet. Det vil ha stor påvirkning på de miljømessige og
samfunnsøkonomiskeaspektene, ogpåøkonomisklønnsomhet.

Aktivitetsbeskrivelse
Arbeidspakkenvil gi nødvendigunderlag for aktiviteten i alle øvrige arbeidspakkerog slik sett være
fundamentetfor prosjektetfor å kunneutvikleet realiserbartkonsept.
- 1.1: Reisevaner,arealbrukogbylogistikk:Kartleggingavmobilitet ogreisevaner.Beslutningskriterierfor

transportmiddelvalg,herunderkollektiveløsninger.Konsekvenserfor arealbrukvedutbyggingav
trafikknutepunkt.Konsekvenserfor bylogistikkensomfølgeavendringeri transportmønsteret.

- 1.2: Trafikkanalyse:Transportstrømmeri aktuelleområdersomgrunnlagfor utviklingav
transportsystemet.

- 1.3: Gjennomgåendetransportløsninger:Muligekombinasjoneravsjø/buss/bil/gange/sykkelfor å møte
brukerbehovene.Utformingavtrafikknutepunkt.

- 1.4: Kapasitetsoptimalisering:Optimeringavgjennomgåendetransportløsningerfor bestmuligå møte
miljømessigeogsamfunnsøkonomiskekriterier, ogkravettil økonomisklønnsomhet.

- 1.5: Multikriterie beslutningsstøtteogmiljøregnskap:Beslutningsstøttemodellerfor anvendelseved
vurderingavløsningenei prosjektet(bedriftsøkonomiskeogsamfunnsøkonomiskeanalyser,
miljøanalyser).

Typeleveranser
Kunnskapsgrunnlagogretningslinjer,herunderbeslutningsstøttemodeller,for utformingavgjennomgående
persontransport-systemerbasertpåautonomesjøtransport-løsninger.Dokumenterti enserierapporter.
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Arbeidspakke WP2Mulighetsstudieautonomefartøy

Mål
Utvikle et autonomt, miljøvennligfartøykonseptfor sjøvertspersontransporti bynæreområder.
Bidrartil å nådelmål:i, v, vi ogvii.

Fartøykonseptetskal inngå som én av flere transportformer i en gjennomgåendetransportløsningi
kombinasjonmed buss/bil/sykkel/gange.Det skalværeskalerbartfor å møte endringeri transportbehovet
gjennom døgnet. Miljøvennlige energikilder (elektrisitet, hydrogen, biobrensel) skal benyttes i
fremdriftssystemet for å møte nullutslippsvisjonen.Løsningeneskal også være anvendbare i andre
geografiskeområdernasjonaltog internasjonalt, ogbrukesi utviklingenavautonomefergeroggodsfartøy.

Statusinnenfor området
Nasjonaltog internasjonaltpågåren betydeligFoU-aktivitet relatert til autonomeskipi regiavbådeindustri
og forskningsmiljøer.Her ser en til utviklingen av autonome løsninger i bil- og flyindustrien, da disse
industrienehar kommetvesentliglenger i utviklingen.I Norgeer spesieltYaraBirkeland-prosjektetprofilert
for nært foreståenderealisering.Mye av den maritime teknologienfor et autonomt konsepter alleredepå
plass.Skalerbaresystemermå imidlertid utvikles.Norgeer i verdensfrontennår det gjeldermiljøvennlige
energikilderfor maritimtransport.Fergeflåtener i ferdmedåelektrifiseresogdetbyggesut landstrømanlegg
i mangenorskehavner.Det kanimidlertid bli behovfor utbyggingav distribusjonsnetteti områdetdersom
effektbehovet økesbetraktelig. Hybride løsningermed batteri og hydrogeneller biobrenselbør derfor
undersøkes.Detgjenstårutviklingsarbeidknyttet ti l ombordsystemerfor beslutningsstøttesomkombinerer
miljødataog prognoser,trafikkinformasjonog farledsinformasjonfor sikker forseiling. Funksjonaliteteni
ombordsystemenevil avhengeav gradenav autonomitet på fartøyet. For persontransportmå det utvikles
teknologiog løsningerfor automatiskdokkingmed tilhørendesystemerfor ombordstigning.Evakueringav
et autonomt og ubemannet fartøy i en ulykkessituasjonrepresentereren særlig utfordring hvor gode
løsningermåutvikles.Utviklingsarbeidetmåskjei samspillmedansvarligemyndighetsorganer.

Aktivitetsbeskrivelse
Konseptstudieavalternativefartøykonsepter.Tett relasjontil WP1,WP5ogWP6
- 2.1: Skalerbarefartøykonsepter:"Master- ogslave"-løsninger.Gradavautonomitet.Kapasiteter.
- 2.2: Framdrifts- ogenergisystem:Vurderingavmiljøvennligeframdriftssystemsommøter

nullutslippsvisjonen(elektrisitet,hydrogen,biobrensel)
- 2.3: Dokking,ombordstigningogevakuering: Teknologiog løsningerfor automatiskdokking.Sikker

ombordstigningsom ogsåivaretarbehovetfor funksjonshemmede.Systemerfor sikkerevakuering.
- 2.4: Ombordsystemogbeslutningsstøtte:Utviklesystemfor beslutningsstøttei sanntid,sombyggerpå

løpendemiljødataogprognoser,samtinformasjonom trafikk ogfarled.
- 2.5: Autonome/semi-automatiserteoperasjoner:Deter ulikegraderavautonomitetsomsetterulike

kravtil de teknologiskeløsningene.Kritiskgjennomgangavde ulikeoperasjonenei transportkjedenfor
å fastleggegradavautonomitetogdermedkravspesifikasjontil teknologien.

Typeleveranser
Etkonkretforslagtil et skalerbartfartøykonseptsominnfrir deoverordnedekravenetil et autonomt,sjøverts
persontransportsystemfor Nye Ålesundog sundbåtenei Kristiansund.Viktige delsystemerdefineres og
beskrives. Simulatorer,inkludert "digital twin", brukesfor å demonstrereegenskapeneog funksjonaliteten
til konsepter og teknologisomutvikles(TRL4/5: TechnologyReadinessLevel).Resultatenedokumenteresi
rapportersomogsåinkluderer anbefalingertil videreutviklingfor endeligrealiseringi fullskalamiljø.
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Arbeidspakke WP3Smartstyringssystem

Mål
Utvikle et konsept for optimalisering og styring av det totale transportsystemetbasert på hver enkelt
brukers(kunde)etterspørseletter transporttjenester.
Bidrartil å nådelmål:i, v, vi ogvii.

Konseptetvil byggepå brukersspesifiseringav ogpreferanserfor sinetransportbehov. Det inkludererogså
samordningavinformasjonomaktuelleogtilgjengeligtransporttjenester.Brukerneskalopplevereisenesom
sømløsemht. booking,betalingog informasjonogmht. skiftemellomdeuliketransportmidlene.

Statusinnenfor området
FoU-fronten påslikestyringssystemliggerveldigmyehoskonseptetMobility asa Service(MaaS)somdrives
avMaaS-nettverket,sewww.maas.global. VedhjelpavWhim-appenkanf.eks.brukere i Helsinkiogomland
kjøpetransporttjenestenekollektivtransport,taxi ogbildeling.Brukerenkanvelgeå betaleAs-you-go (etter
virkelig bruk) eller kjøpe månedsabonnementavhengigav hvilke tjenester og i hvilket omfangbrukeren
ønsker.Detkanseut somom MaaS-konseptetforeløpigfokuserermestpået bestillings- ogbetalingssystem
for rutegående kollektivtrafikk, taxi og bildeling (billeie). ArbeidspakkeWP3 Smart styringssystemvil
imidlertid haenanneninnfallsvinkelvedat tilbyderneogoperatøreneavtransporttjenesteneskalkunneha
et styringssystemsom gjør det mulig for dem å effektivisereegendrift samtidigsom brukernesinteresser
ivaretaspå en god måte (toveis digital kommunikasjon).WP3vil byggepå arkitekturen for samordnede
intelligente transportsystemer(kooperativ ITS/C-ITS)og på internasjonaleog nasjonalestandarder for
meldingerogdatastruktureranvendti kollektivtransport.Styringssystemetvil integreredet nyesystemetfor
trafikantinformasjon og booking som er utviklet og drevet av Entur AS, som staten eier ved
Samferdselsdepartementet. Gjennom styringssystemet skal tilbyderne og operatørene av
transporttjenestenekunne planleggeog drifte sine transporttjenester(herunder avvik) på en dynamisk,
fleksibel,skalerbarogeffektiv måte, ogbrukerneskalkunneledesoginformeresom sinindividuellereise.

Aktivitetsbeskrivelse
Mulighetsstudieog preliminær systemdesignav et smart styringssystem(transporttilbyderfokus)for et
persontransportsystemi bynæreområdersomgjørbruk avautonomefartøy.Byggerpå input fra WP1.Tett
koordineringmedWP4 og5. CybersecurityivaretasgjennomWP6.Vil bli validert i et egnetlaboratorium.
- 3.1:Optimalt transporttilbud:Basertpåtilgjengeligeressurseri transportsystemetogtoveis,sanntids

digitalekommunikasjonmedbrukerne,optimaliseretransporttilbudetmedhensyntil brukernesbehov.
- 3.2:Trafikkstyring:Utviklingavet konseptfor "intelligent" styringavtransporttilbudetfor å møte

brukernesbehovogsomsamtidigoptimaliserertransporttilbudetut fra miljømessige,
samfunnsøkonomiskeogbedriftsøkonomiskekriterier.

- 3.3:Konsekvensanalyseavendringeri transporttilbud:Konsekvenseravendringer,interneogeksterne,
påtransportsystemet.Triggestyringenavsystemetfor å minimerenegativeeffekter.

- 3.4: Datafangstoganalyse:Fortløpendedatafangstavoperasjonelleforhold i transportsystemet.Toveis
kommunikasjonmedtransportbruker.Analyseavsanntidsinformasjonsombasisfor å triggemulige
endringeri styringenavtransportsystemet.

Typeleveranser
Rapportersomdokumentererspesifikasjonog funksjonalitetfor et smartstyringssystem.Prototypvalidert i
realistiskeomgivelserog/eller i et laboratorium.



20

Arbeidspakke WP4Digitaleknutepunkt

Mål
Utvikle systemer og tjenester som gir transportbrukeren et optimalt, gjennomgåendetransportvalg og
enkel,sømløsbookingogbetaling.
Bidrartil å nådelmål:i, v, vi ogvii.

Mange transportbrukere er avhengig av gjennomgående transporter i en kombinasjon av ulike
transportmodi,eksempelvissjøvertstransport,buss,samkjøring.Systemetskalsørgefor effektive,rimelige,
pålitelige,miljøvennligeog tilpassedetransporter. Her inngår informasjonunderveisog støtte til å finne
alternative løsningerved avvik. Reiseneskal opplevessom sømløsenår det gjelder booking, betaling,
informasjonog skiftemellom transportformene.Systemetskalomfatte alle relevantetransportmodiog vil
væregeneriskeslikat dekananvendespå transportløsningeri ulikegeografiskeområder.

Statusinnenfor området
Hovedmåleti arbeidspakkenomfattesi storgradavmålenefor konseptetMobility-as-a-Service(MaaS).Som
navnet tilsier er hovedidéen i MaaSat sømløs,effektiv og tilpasset persontransportfra dør til dør kan
planlegges,bookes,gjennomføresog betalesgjennomen integrert tjeneste.Tjenestentilbys gjennomen
portal, gjerne som en app på en smarttelefon. Reisersettes sammenav aktuelle rutegåendeog ikke-
rutegåendeoffentlige og private transportmodi. Viktige funksjoner i MaaS-løsningerer reiseplanlegging,
booking og betaling. Videre kan registrerte data om reisebehovbenyttes til predikeringpå kort sikt, og
analyseogforbedringavtransporttilbudetpå lengresikt.Mangebrukere,leverandørerogFoU-institusjoner
har aktiviteter for å kunne realisereMaaS.Konsepteter delvis implementert i større byer som Helsinki
(Whim) og London(Citymapper). Ruterhar ambisiøseplaner (M2016) i retning av å realisereMaaSi Oslo.
SINTEFhar basisprogramvaresom antaså væreet godt grunnlagfor utvikling av prototyp for intermodal
reiseplanleggingi prosjektet.

Aktivitetsbeskrivelse
Mulighetsstudieog preliminær design av MaaS-system (transportbrukerfokus)som omfatter bruk av
autonome fartøy for et gjennomgåendetransportsystemi bynære områder. Utvikling og evalueringav
prototyp for reiseplanlegging.Arbeidspakkenhar tette koblingermot WP1,WP3og WP5."Cybersecurity"
ivaretasi samvirkemedWP6.
- 4.1: Optimalt transportvalg:Aktivitetenskalsamleinn oganalyserekravtil MaaSfor optimalt

transportvalgmedutgangspunkti transportbrukernesbehov.KoordineresmedWP3.Overordnet
designavreiseplanleggersomdel avMaaS-konseptetutarbeides.Kravtil reiseplanleggerprioriteres
medtankepåutviklingavprototyp. Utviklingavprototyp for reiseplanleggingmedsimulatorfor
evalueringogsåavdynamiskehendelser.

- 4.2: Booking- ogbetalingssystemer:Somdel avMaas,spesifisereoganalyserekravtil effektivebooking-
ogbetalingssystemer.Utviklingavprototyp.

- 4.3: Datafangstoganalyse:Kontinuerligdatafangstavoperasjonelleforhold i transportsystemet.Toveis
digitalkommunikasjonmedtransporttilbyder.Analyseavsanntids informasjonsombasisfor å trigge
endringeri optimalt transportvalg.KoordineresmedWP3.

Typeleveranser
Rapportersomdokumentererbrukerkravog -spesifikasjonertil systemerfor optimalt transportvalgog
booking- ogbetalingssystemersomdel avMaas.Utviklingavprototyp medsimulatorsomtestesog
valideresi henholdtil kravenetil TRL5-nivå("validatedin relevantenvironment").
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Arbeidspakke WP5Infrastruktur

Mål
Utvikle både digital og fysisk infrastruktur for at et autonomt, miljøvennlig fartøykonsept for sjøverts
persontransporti bynæreområdermedgrenseflatemot buss/bil/sykkel/gangeskalfungere.
Bidrartil å nådelmål:i, ii, v, vi ogvii.

Statusinnenfor området
Transportsystemetkrever digitale infrastrukturer for ulike formål: (-) For forseilingenav det autonome
fartøyet; (-) For styringen av transportsystemet og for brukerkommunikasjonen med selve
transportsystemet,herunder toveis digital kommunikasjon;(-) Datafangstog analyse(-). Det foregår en
betydelig aktivitet nasjonaltog internasjonalt for å utvikle digitale infrastrukturer knyttet til framtidens
persontransportsystem,særliginnenlandbasertpersontransport,mendelsogsåinnenforluftfart , somdette
prosjektetkanbyggeviderepåfor åskreddersyløsninger.Detansessomnødvendigmedet egetkontrollrom
for å styretransportsystemet.Gradenavautonomitetvil imidlertid avgjørefunksjonskravenetil dette. Igjen
kan en bygge på kunnskapfra andre transportformer, dessuten på erfaringer fra flere eksisterende
kontrollsentralerfor sjøtransportfor åutviklegode,skreddersyddeløsninger.Nårdet gjeldersikkerdokking,
erdette et mangelfulltutvikletområdesomvil krevebetydeliginnsatsfor åkunneutviklegodeløsningersom
ogsåivaretarkravenefor funksjonshemmedeog kravtil sikkerhet.Det er tilgjengeligteknologifor induktiv
ladingavfartøyervedkai.Tilsvarendeutviklesdet systemerfor fyllingavhydrogensomprosjektetkanbygge
på. Detvil værenødvendigåundersøkeeffektbehovetveddeaktuelleanløpsstedenefor åetablereløsninger
for sikkerenergiforsyning.

Aktivitetsbeskrivelse
Utvikling av nødvendig digital og fysisk infrastruktur for å understøtte et autonomt, sjøverts
persontransportsystem.Byggerpå kravspesifikasjonersomet resultatav arbeidetmedWP1,WP2,WP3og
WP4. WP6Sikkerhetogberedskapvil gi klareføringerfor utformingenavinfrastrukturen.
- 5.1: Kommunikasjonsinfrastruktur:Utviklingavdigitalog fysiskinfrastrukturbasertpåkravog føringer

fra øvrigearbeidspakker.
- 5.2: Kontrollrom:Utviklingavkontrollrom for styringavtransportsystemetsominnfrir kravenedefinert

avgradenavautonomitet.
- 5.3: Sikkerdokkingogombordstigning:Utviklingavteknologifor sikkerdokkingogsommuliggjørsikker

på- ogavstigningogsåfor personermedfunksjonshemming.
- 5.4: Lade- ogfyllesystem:Vedelektriskdrift avfartøyet,videreutvikletilgjengeligteknologifor induktiv

ladingvedanløpsstedene.Vedhydrogendrift,videreutvikleteknologifor fyllestasjonersomogsåinnfrir
kravenetil sikkerhetogfyllehastighet.Fyllesystemfor biobrenselanseslikt medsystemfor fossilt
drivstoff.

- 5.5: Energiforsyning:Undersøkeeffektbehovetveddeulikeanløpsstedeneog foreslåløsningerfor den
nødvendigeenergiforsyningen,for eksempelnettinvesteringer,batteripakkervedkai ellerhybride
løsningermedbatteri oghydrogen/biobrensel.

Typeleveranser
Et konkret konsept for nødvendigdigital og fysiskinfrastruktur som innfrir alle kravspesifikasjonertil et
sjøvertspersontransportsystembasert på autonomefartøyer, gitt av øvrigearbeidspakker. Konseptetvil
dokumenteresmedbasisi nødvendigeberegningeri ulike rapporter fra arbeidspakken.Rapportenevil også
inneholdeforslagtil videreutviklingsarbeidfor endeligrealisering.
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Arbeidspakke WP6Sikkerhetogberedskap

Mål
Sørge for at persontransportsystemetsom utvikles innfrir alle krav til sikkerhet og beredskap,herunder
evakueringogdigital sikkerhet("cybersecurity").

Bidrartil å nåsamtligedelmål(i til vii).

Regulatoriskeutfordringer(les;myndighetskrav,evt. mangelpåslike)someventueltbegrenserarbeidetfor
realiseringmåidentifiseres. Etvidereutviklingsløpfor å håndtereogeventueltløseopp i disse, avklaresmed
relevantemyndighetsorganer.

Statusinnenfor området
Det pågår internasjonalt et omfattende utviklingsarbeidinnenfor "cyber security" som gjør at mye av
teknologien som trengs for å kunne utvikle et godt system rundt et sjøverts, autonomt
persontransportsystem, eksisterer.Tilgjengeligkunnskapog teknologivil hentesfra andretransportformer.
Behovenevil væreknyttet til krypteringav informasjonsomutveksles,eksempelvisfra styringssystemetfor
det autonome fartøyet og til autentisering og signering av meldingsutvekslingmellom aktører i
transportsystemet.Godeløsningermåtilpassesogvidereutvikles.
Når det gjelder regulatoriskeutfordringer er dissespesielt relatert til sikkerhetog beredskap,herunder
evakuering.Det pågår et omfattende arbeid i Sjøfartsdirektoratet og Kystverketfor å håndtere disse
utfordringenesomprosjektetvil byggepå.
Med hensyntil sikretransportløsningerharen igjenmyeå byggepå.Utfordringener å ivaretasikkerhets- og
beredskapsaspekteti styringssystemet om bord i det autonome fartøyet, i trafikkstyringen av
transportsystemet(operasjonsrommet)og i dokkings- og ombordstigningssystemetfor fartøyet. Når det
gjelder evakueringfra et autonomt fartøy krever dette et betydelig utviklingsarbeidfor å finne gode
løsninger.Avhengigavhvilkenenergiformsomvelgesfor fartøyetvil energiforsyningenkunnestillespesifikke
kravtil sikkerhet,eksempelvisvedhydrogendrift.

Aktivitetsbeskrivelse
Aktivitetene i dennearbeidspakkenvil ha koblingertil samtligearbeidspakker,men spesielttil WP2,WP3,
WP4ogWP5.
- 6.1: Cybersecurity:Basertpåmyeeksisterendekunnskapogteknologi,videreutviklingavkrypteringog

autentiseringfor sikkerutveksling avall relevantinformasjonmellomaktøreri transportsystemet.
- 6.2:Regulatoriskeutfordringer:I samarbeidmedSjøfartsdirektoratetogKystverket,videreutviklingav

regelverketslikat dette ogsåomfatter autonomefartøykonsepterfor persontransport.Avklaremed
Datatilsynetom det er regulatoriskeutfordringerrelatert til personvernetvedde digitaleløsningene
sommåimplementeres,ogevt. finne akseptableløsningerpådisse.

- 6.3: Sikretransportløsninger:Identifiseretekniskeogoperasjonellesikkerhetskravogfunksjonersom
måivaretasvedutviklingenavtransportsystemet(fartøykonseptet,styringssystemetfor fartøyet,
trafikkstyringen,kontrollrommet,sikkerdokking).

- 6.4: Sikkerevakuering:Aktivitetenskalkartleggeogevaluerekravog løsningerfor evakueringog
evakueringshjelpemidlerfor bruk i autonomefartøy for allepotensiellebrukergrupper(barn,eldre,
funksjonshemmede).Evalueredagenstilgjengeligeberedskapsressurseri bynæreområderogvurdere
om de tilgjengeligeressurseneer tilstrekkeligefor å ivaretaengodberedskap.

Typeleveranser
En serie rapporter som vurderer og dokumentererulike tema relatert til de forskjelligearbeidspakkene.
Konseptenesomevalueresvil bli validert i realistiskeomgivelseri laboratorium.
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Nårdet gjelderfylkeskommunensbidragtil finansieringenavprosjektet, mådet tasforbeholdom
endeligpolitiskgodkjennelseavbudsjettet.Detvil i tilleggbli iverksattegneFoU-prosjektermed
finansieringfra virkemiddelapparatetknyttet til spesielleaktiviteterogutfordringersomavdekkesi
prosjektforløpet.Prosjektetvil ogsåkoblesegtil andretilgrensedeprosjekterder det er naturligmed
samkjøringogkunnskapsutveksling.

10Tidsplan
Prosjektperiodener planlagtfra 3.kvartal2018til ut 2.kvartal2022.Foreløpigtidsplanfor aktivitetene
er:

Tabell 7: Tidsplan for deulike aktivitetene. Hovedaktiviteten i arbeidspakkeneer vist med
grønn farge.

11Samarbeidspartnereogsentraleinteressenter
Følgendeorganisasjonerdeltar: Møre og Romsdalfylkeskommune,Ålesundkommune,Kristiansund
kommune,SINTEF,NTNU. Industripartnerevil værebedrifter i næringsklyngeneGCEBlueMaritime
og iKuben, men også andre relevante bedrifter. Sentrale interessenter er rederier, verft,
underleverandøreri maritim sektor,designere,programmerere,kjøpereavsjøvertskollektivtransport
(staten,fylkes-kommunene)ogdereisende.

BlueMaritime – en komplett maritim industriklynge
Denmaritimeklyngeni MøreogRomsdalhar en verdensledende
posisjon innen design, bygging, utrustning og operasjon av
avanserte spesialfartøy for de globale havromsnæringene.
Klyngenomfatter over 220 bedrifter, sysselsetterover 15.000
ansatteog har en årlig omsetningpå 53 milliarder kroner (Menon 2016).Klyngenble i 2014 tildelt
statussomGlobalCentreof Expertise(GCE)somer toppnivåeti det norskeklyngeprogrammet.Høsten
2017 åpnet ÅKPBlue Innovation Arena,en digital katapult for simulering,virtuell prototyping og
testing.Storebedrifter somUlstein,Kleven,Havilaog RollsRoyceer lokomotiver i klyngen.Men en
stor og mangfoldigunderskogav mindre bedrifter er også toneangivende.Klyngener regionalt
forankret i MøreogRomsdal,menflere avbedrifteneoperereri globaleverdikjederogmarkeder

Ikuben– en tverrindustriell teknologiklynge
Detteer en tverr-industriellklyngemedinternasjonaltorienterte industri-
ogteknologibedriftermedhovedtyngdei MøreogRomsdal.Klyngenhar
innovasjonograskomstillingsomsatsingsområderoghjelperbedriftenemedå utvikleoganvende
digitalkunnskapi nyeprodukter,tjenesterogforretningsmodeller. Blantmedlemsbedriftenefinner vi
tradisjonelleetablerteindustrimotorersomBrunvoll,Kleven,GlamoxogPreziosoLinjebygg.Flere
deltagerbedrifterleverer«smarte»maritimeløsninger.F.eks.Brunvollog Inpowermednye

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
WP1Designavtransportsystem
WP2Mulighetsstudieautonomefartøy
WP3Smartstyringssystem
WP4Digitaleknutepunkt
WP5Infrastruktur
WP6Sikkerhetogberedskap
WP7Prosjektledelseinkl. formidling
3 PhDstipendvedNTNU

2018 2019 2020 2021 2022
Aktivitet
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miljøvennligestyringsogfremdriftssystemerogEl-watchmedavansertsensorteknologi.I tillegger
flere bedrifter ledendeinnendatafangst,analyseogmaskinlæring,samtARogVR-teknologi.

Figur 14Et knippe bedrifter ogaktuelle leverandører

SINTEF- Europas4. størsteuavhengigeforskningsinstitusjon
Sintefer et tverrfagligforskningsinstituttmedtungeforskningsmiljøerinnenfor
samtlige av de fagområder som kreves i dette prosjektet: Logistikk- og
trafikkanalyser,optimering, miljøanalyser,marin teknologi, IKT og digitalisering,energisystemer,
sikkerhetogberedskap.SINTEFhardessutentatt initiativet til oger sekretariatslederfor NorskForum
for AutonomeSkip– NFAS(http://nfas.autonomous-ship.org/).

NTNU- Norgesstørsteuniversitet
NTNUhar en teknisk-naturvitenskapelighovedprofil, en rekkeprofesjons-
utdanningerogen stor fagligbreddesomogsåinkludererhumaniora,samfunnsvitenskap,økonomi,
medisin,helsevitenskap,utdanningsvitenskap,arkitektur,entreprenørskap,kunstfagogkunstnerisk
virksomhet.NTNUhar fire tematiskesatsingsområderfor forskningi 2014–2023innenbærekraft,
energi,helseoghavrom.Satsingenpåhavromharslagordet«Knowledgefor a sustainableocean»
(https://www.ntnu.edu/oceans).

Praksisnæreregionalehøgskolerog forskningsmiljø
Høgskolenei VoldaogMoldedriver utdanningogforskningnært knyttet til nærings- ogarbeidslivets
behov.Høgskoleneer nasjonaltledendepå flere avsinefelt; Voldainnenfor,pedagogikk,
samfunnsplanleggingoganimasjon/formidling,ogMolde innenfortransport- ogprosesslogistikk,IKT
samtnæringsøkonomi.(https://www.hivolda.no/; http://www.himolde.no ). Møreforskingsomeies
avhøgskolene,NTNUog fylkeskommunen,er ledendeinnenforbl.a.logistikkogtransportmodeller.

FiskerstrandVerftEt kombinasjonsverftinnenskipsbygging,vedlikehold,reparasjonogombygging.

Fjord1Størsteferjeselskapeti Norge.1100tilsettemedenomsetningi i 2016på2,38mrd.kroner.

MarinTeknikkDesign, engineering, beregningerogprosjekteringavfartøy.

MMCGreenTechnologyMiljøvennligeløsningerformaritimbransje

AxbitSystemutviklingogdesignavdigitaletjenester–frakonseptarbeidtil implementeringogdrift.

KlevenMaritimeKomplekseogspesialisertefartøytil rederieroverhelei verden.

InpowerFremdriftssystemerbasertpåenergieffektivpermanentmagnetteknologifor redusertdrivstofforbruk.

TussaIKTIT-tjenestertuftet pårendatakraft.

ShiplogNyttiggjørinformasjonomfartøystrafikkgjennomintelligentprogramvareogtjenester.

MøreMaritimeSkipstekniskkonsulentfirmasomutvikleregnekonsepterogskipsdesign

ACELElektroentreprenørinnenforhelespekteretavelektrotjenester

BrattvaagElectroSpesialistpåinstallasjonogservicepåbåterogskip

OSCVerdensledendeleverandøravsoftwareoghardwaresimuleringsløsninger

RollsRoyceMarineAvansertutstyr,navigasjons- ogfremdriftssystemtil maritimsektor

BrødreneAaModernehurtigåendeogmiljøvennligepassasjerskip
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12Fagmiljøog testområdefor autonomefartøy
I september2017ble StorfjordenpåSunnmøredefinert somtestområdefor fjernstyrteogautonome
skip.Iområdeter detåtte fergestrekninger,enrekkeoppdrettsanlegg,nærskipsfartsamtfjordturisme.
Trafikkbildet her er godt egnet for uttesting av ny maritim teknologi i realistiske omgivelser.

Vegvesenethar i området utplasserten rekkesensorerfor målingav vind og strømforhold,tiltenkt
brukt i planarbeidetfor et fremtidig brosambandpå E39mellom Sulesundog Hareid.Data fra disse
måleinstrumenteneer tilgjengeligtil analyseformål.Et sterkt offentlig og privat partnerskapstår bak
testområdetmedbla.Kystverket,Sjøfartsdirektoratet,Fjord1,GCEBlueMaritime,RollsRoyceMarine,
FiskerstrandVerft, KlevenMaritime, Sintef og NTNU.Dette samarbeidskonsortiumet vil i segselv
kunne generere ekstra ressurser i form av egeninnsats,
kapasitet,innovasjonskraftogkompetanse.

Simulatorsystemetogdennyevirtuelle innovasjonsarenaen
sombefinnersegpåCampusi Ålesund,harmoderneverktøy
og ledende kunnskap i utvikling og testing av virtuelle
prototyper, før de prøves ut i full skala. Denne
innovasjonsinfrastrukturener unik i sitt slagogbrukesaktiv
av næringslivog akademiasomet hjelpemiddeltil å oppnå
raskereogrimeligereinnovasjoner.

I Møre og Romsdalhar vi ogsåaktørersomarbeidermed å
utviklehydrogenproduksjonogbiodrivstoff,sliksomSmølaVindenergipark,TjeldbergoddenUtvikling,
HellesyltsmåkraftverksamtBiogassMøre.RundeMiljøsenterer et annet fagmiljøsomarbeidermed
kartleggingav havbunnenog testing av ulikt utstyr til bruk i havrommet. SINTEFog Møreforskning
Molde er påsinsideledendepåutviklingavtransportmodeller.

13Nytteverdi og effekter for samfunnognæringsliv
ForÅlesundog Kristiansundvil et modernesystemfor sjøvertskollektivtransportgi et betydeligløft
for by- og regionutviklingen.Løsningenekan tilpassesog overføres til Oslo, Bergen,Trondheim,

Figur 15 Storfjorden på Sunnmøre- "Det digitale havrommet" for testingav autonomefartøy

Figur 16Blue Innovation Arena medVR/AR-lab
ogsimuleringsplattform ved CampusÅlesund
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Stavangerog andre byer. Samtidigkan det bane vei for fornying av hele transportsystemetlangs
Norgeskyst.

Løsningenevil ogsåhaoverføringsverditil annensjøtransport. Detværesegnærskipsfart,større
fergerogcruisebåter. Gode, effektiveløsningerfor krysningav fjorder ogsundmedet smartsystem
avbåter, kanværeet alternativtil kostbarevei- ogbrosamband. Sjøvertstransportløsningerkan
realiseresvesentligraskereogbilligere.

Vedå overførestørreandelavlandtransportentil vannveien,
reduseresvegslitasjen ogtilhørendemiljøulemperogulykkesrisiko. For
byenevil redusertbiltrafikk gi rom for annenbrukavdet arealet som
veier, biler ogbusserleggerbeslagpå.Mindre biltrafikk åpnerfor
bedrevilkårfor myketrafikanterogdermedtriveligerebyrom.

Denbetydeligemaritime industrieni Møre ogRomsdalhar langetradisjonermedå utvikleavanserte
fartøy og installasjoner.Næringenhar mistet myeav markedsgrunnlagetsitt somfølgeav nedtureni
oljenæringen.Samtidighardenevnetåomstilleogtilpassesegtil nyeteknologiområderogmarkeder.
Kunnskapen,innovasjonsdrivenog kapasitetensom den besitter, kan kobles til utvikling av nye
passasjerfartøyog -system.Dette kan i nesteomgangrepresentereet potensielt betydeligmarked
bådei Norgeoginternasjonalt.

14Innovative anskaffelser
MøreogRomsdalfylkeskommuneønskerå fremmeinnovativeoffentligeanskaffelsersomstimulerer
til øktkonkurranseognæringsutvikling.Pådenmåtenoppnår vibehovsrettedeprodukterogtjenester.
Prosjektetsomvi planlegger,vil kreveanskaffelserbådei selveprosjektetog i etterkant, og i form av
bedriftsledeteutviklingsløpogsomforskningsprosjekti noenavarbeidspakkene.Fylkeskommunener
med i Leverandørutviklingsprogrammet3. Detbidrar til å stimuleretil innovativeanskaffelsersamtidig
somvi sikrerhensynettil likebehandling,konkurranse,gjennomsiktighetogforutsigbarheti prosessen.
Flerebedrifter har alleredesignalisertønskeom å delta i utvikling og leveranseav løsningene vi har
skisserther. I anskaffelsesprosessenevil det leggesopp til dialog med leverandøreneallerede fra
utviklingsfasen.Enslik dialogvil stimuleretil ideer og innovasjonom hvordanvi best mulig kan løse
vårebehovfor framtidenssjøvertskollektivtransport.

15Risikoknyttet til gjennomføringen
Det vil alltid væreen del usikkerhetsfaktorerknyttet til gjennomføringenav dennetypen prosjekter
somløper over flere år. Prosjektetvil værekrevendeteknologiskog i hvilkengradvi lykkesvil i stor
gradværeavhengigavat vi greierå løsedisseutfordringene.Vimåknytteosstil enrekkeulikeaktører
fra både industri og akademia.At dissegir arbeidet prioritet og leverer som ønsket,er ogsåen
forutsetning.Somnevnt tidligere, vil bidraget til finansieringenfra fylkeskommunenavhengeav et
endeligpolitiskvedtak. Vier ogsåavhengigavat denpositivepolitiske ogadministrative holdningentil
prosjekteti ÅlesundogKristiansund, vil vedvare. Viserimidlertid fåeller ingenprinsipielleutfordringer
eller risikoer i prosjektet gitt at de regulatoriskeutfordringer som avdekkesfinner en akseptabel
løsning.

3 Leverandørutviklingsprogrammeteiesav NæringslivetsHovedorganisasjon(NHO), Kommunenesorganisasjon
(KS) ogDirektoratetfor Forvaltningog IKT (DIFI).
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16Prosjektledelseog- organisering
Møre og Romsdalfylkeskommuneleder prosjektet,med assistansefra SINTEF.Når rammenerundt
prosjektet er avklart, lagesen detaljert arbeids- og framdriftsplanmed budsjett. SINTEF,NTNUog
industripartnerne er sentrale i gjennomføringen. PhD-studenter vil gå i «dypdykk» i valgte
arbeidspakkerunder veiledningav fagfolk ved NTNU,SINTEFog industripartnerne. Resultatenefra
prosjektetvil bli formidlet i rapporter,artikler ogi foredragi relevantefora.Detvil ogsåbli utarbeidet
en animasjonavløsningenesomutviklestil bruk i formidlingoginnsalgnår løsningeneskalrealiseres.

Prosjektetorganiserespåfølgendemåte:

� Prosjektansvarlig(PA)er kontraktspartnermed SDog andre som bidrar med ressursertil
prosjektet.PAhar løpendekontaktmedstyringsgruppensleder.

� Styringsgruppen(SG) bidrar med forankring og faglige innspill, og fatter strategiske
beslutningeri prosjektet.SGhar ansvaretfor at prosjektetgjennomføresi tråd med mål og
tildelte rammer.SGrapporterertil PAsomigjenkoblerinn politisknivåvedbehov.

� Referansegruppen(RG)er et organ som gir faglige råd til PT og SG.RGbestår av ulike
interessenterogfagfolkfra næringslivogoffentlig sektor.RGvelgersin leder.

� Prosjektteamet(PT)er det operativeorganet i prosjektetmed ansvarfor at arbeidspakkene
utføresi tråd medplanen.PTledesaven prosjektleder(PL)somer ansatti fylkeskommunens
samferdselsavdeling.I teamet inngår ogsårepresentanterfor byeneog FoU-institusjonene.
PT/PLrapporterertil SG.


