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Ny maritime Stortingsmelding – Maritime kompetanse; Innspillmøte Ålesund 07.11.19 
 
Dette er et innspill fra Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) ved NTNU i 
Ålesund. Instituttet har utdanninger og forskning innen maritim teknolog, nautikk og 
shipping. 
 
Med verdens nest lengste kystlinje og rår over et havareal 6 ganger fastlandet er Norge et 
havland. Enda viktigere er det at vi har store fiskeressurser, ideelle forhold for oppdrett og 
havvind i tillegg til forekomster av olje og gass. 70 % av Norges eksportinntekter kommer fra 
havet.  
 
Norge har et stort urealisert potensialt til å utvikle nye havbaserte næringer og 
arbeidsplasser. Dette innspillet er et bidrag til å beskrive kompetansebehov for nettopp å 
utnytte de muligheter vi har. 
 
Mat til en økende befolkning i verden og fornybar energi er globale drivere vi vil ha i mange 
år fremover. Å utnytte og forvalte slike ressurser krever utvikling innen maritim teknologi, 
sjømannskap og nye forretningsmodeller. 
  
 
Maritime utdanninger 
 
Markom2020 har spilt en sentral rolle i å utvikle de maritime utdanningene i Norge. Her 
inngår et kompetanseløft for ansatte og det er utviklet «stier» som knytter sammen 
videregående, fagskole og universitet/høyskole med BSc og MSc grader. I tillegg er det 
opprettet en PhD grad med hensyn til å rekruttere kvalifisert ansatte i utdanning. 
Markom2020 har etablert godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene. 
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Dagens maritime utdanning er basert på globale krav fra IMO. Norge har lagt seg på et 
minimumsnivå i henhold til STCW konvensjonen1. 20 juni 2019 endret det Europeiske 
parlamentet direktiv 2008/106/EC basert på minimum nivå til seilende og opprettet et nytt 
EU-direktiv 2019-1159 med muligheten til å etablere «European Maritime Diplomas of 
Excellence». Et europeisk prosjekt arbeider nå med innholdet til en slik diplom2 (IHB/NTNU 
deltar). Hensikten med dette initiativet er å bygge inn et konkurransefortrinn med en 
spesialisert utdanning utover STCW minimum. Her inngår kompetanse innen ny teknologi, 
nytt skipsutstyr og lederskap.  
 
Den seilende har i generasjoner bidratt med operasjonell erfaring og kunnskap til bedrifter i 
den maritime industrien og de er særdeles viktig mht at industrien skal realisere sitt 
innovasjonspotensiale. Seilende gir konkrete forslag inn mot innovasjon innen shipping, 
skipsdesign og utstyrsdesign osv. Tett interaksjon mellom brukere og teknologiutvikling gir 
en presis retning på nye innovasjoner. For å oppnå dette er det avgjørende at de seilende 
får nødvendig tverrgående kompetanse til å gå inn i ulike verdikjeder.  
 
Norge har vært ledende innen maritime næringer i generasjoner, men opplever nå et 
teknologisk paradigmeskifte som resten av verden. Teknologi til å minimalisere CO2 er 
driver av nye innovative løsninger. Vi vil snart ha satellitter med enestående båndbredde til 
alle skip. Dette åpner for økt grad av autonomi og digitale tvillinger for avansert 
optimalisering av drift fra rederiene, altså hele bredden av digitalisering. 
 
Vi foreslår. 
 

 Teori og praksis må integreres i utdanningene. Vi mener det er riktig å ta 
videreutdanning for å oppnå de høyeste sertifikatene. Spesielt gjelder dette tema 
innen god ledelse. 

 Et nytt Markom-prosjekt med det mål å gi innhold til «European Maritime Diplomas of 
Excellent».  

o Her rettes det spesiell fokus på forståelse innen ny teknologi. 
o Tverrgående kompetanse til å styrke effekten av å bringe seilende inn i 

landbaserte verdikjeder og dermed styrking av innovasjon 
 Maritime utdanninger særdeles kostbare grunnet krav (IMO) til undervisning i små 

grupper og bruke av simulatorer. Maritime utdanninger på universitet- og 
høgskolenivå må plasseres i kostnadskategori C og ikke E som i dag. 

 Forskerutdanningen Nautiske Operasjoner (samarbeide mellom NTNU, UIT, USA og 
Høgskolen på Vestlandet) bør få tildelt faste PhD plasser til å styrke utdanningen. 

 
  

                                            
1 http://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/TrainingCertification/Pages/STCW-Convention.aspx  
2 https://www.skillsea.eu/  

http://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/TrainingCertification/Pages/STCW-Convention.aspx
https://www.skillsea.eu/
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Forskning 
Maritim næring er global og utsatt for store svingninger. Vi har sett maritime nasjoner 
komme og forsvinne. Innovasjonsevne er en forutsetning til å klare de svingninger som 
kommer. Forskning i tett interaksjon med næringslivet er dermed avgjørende for langsiktig 
utvikling. IHB oppfordrer til: 
 

 Følge opp vedtak om etablering av Ocean Space Laboratories med ferdigstillelse i 
2025 

 Følge opp konklusjonene fra Maritim21 om å styrke FoU investeringene i maritim 
sektor. MAROFF styrkes. 

 
IHB vil understreke betydningen av innovasjon for å lykkes på lang sikt. Her er det 
avgjørende med system til å avlaste risiko. Derfor er det viktig å ha ulike pilotprogram i til å 
støtte viktige prosjektet til å ta frem ny teknologi eller nye måter å drifte skip. 
 

 Støtte til pilotprosjektet som et samarbeid mellom Norges forskningsråd og 
Innovasjon Norge 

 
IIoT, sensorteknologi og god «connectivity» åpner opp for en helt ny måte å utvikle og drifte 
maritim teknologi. Digital tvillinger lages nå for skip og utstyr om bord. Disse brukes til å gi 
beslutningsstøtte om bord og fjernstyring av oppgaver. Data fra systemene brukes til 
optimalisering av maskiner og prosesser. For å utvikle denne teknologien og være ledende 
er det behov for fullskala testanlegg i havet. Altså måling av bølger, vind, strøm, støy osv. 
slik at industrien kan teste sine produkter og justere datadrevne modeller.  
 

 Etablere et fullskala testsenter for maritim teknologi (Møre Ocean Lab) 
 
 
Sammenhengen mellom maritim infrastruktur og transportplan. 
Nasjonal transportplan skisserer utvikling innen veg, tog osv. Det er særdeles viktig at 
infrastruktur knyttet til havbaserte næringer knyttes inn til et lignende format eller en ser 
dette i sammenheng. Her inngår kaier og havner. Om en skal handtere det grønne skifte 
må infrastruktur for ladding og nye typer energibærere som hydrogen kunne bringes frem til 
havner på en effektiv måte. 
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