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 Det største sivile marintekniske 

forsknings- og utdanningssenteret i den 

vestlige verden. NTNU utdanner 100-110 

MSc og 15-20 PhD hvert år. 

 Senter for Skip og havkonstruksjoner 

(CeSOS) er en integrert del av senteret, 

ett av Forskningsrådets 13 prioriterte 

sentre for fremragende forskning i Norge. 

 Et nytt senter for fremragende forskning 

åpnes i 2013 – AMOS - Centre for 

Autonomous Marine Operations and 

systems. 

 MARINTEK er et forskningsinstitutt  i 

SINTEF, og har ca. 210 ansatte. 

 

Hovedaktører: 

NTNU Institutt for marin teknikk og 

MARINTEK 



Havrommet utgjør 70%  
av jordas overflate  

80% av verdens hav  
er dypere enn 3.000 meter 



Norske havområder utgjør 

seks ganger Norges landareal 

og ressurser fra havet har stor 

betydning for norsk 

verdiskaping og arbeids-

plasser. 



Januar 2012  

Norges 3 komparative fortrinn 

 
1. Maritim sektor  

2. Offshore olje & gass 

3. Sjømat 

Havroms- 

teknologi 



Havrommet er knyttet til de næringsområder der 
Norge har «kompetanse eller særlige fortrinn» 

Maritim                     Marin                                                                              

Miljøteknologi  

Energi      Reiseliv   

* 

* Regjeringen Stoltenberg II 



• FNs havrettstraktat ble vedtatt i 1982 

• Trådte i kraft i 1994 

• Utkastet til traktat het opprinnelig «Ocean Space 

Treaty» 

• Begrepet Ocean Space (havrommet) ble mye brukt i 

faglitteratur på 1970/80-tallet  

Kort om begrepet «Ocean Space» 



Fase 1  

«World Ocean Space Center – Den tredje bølgen» 
(2008) 



Fase 2  

”Ocean Space Centre” (forstudie, jan./feb. 2010) 



Fase 3 

KS1 (ekstern kvalitetssikring) 



Ytterligere utredningsarbeid KVU/KS1.. Arbeid med forstudie 

Tidslinje 

8. feb 2010 

Overlevering 

forstudie 

til Trond Giske 

5. desember 2008 10. juni 2009 

0 

16. oktober 2007 

0 

24. april 2009 

Øremerket bevilgning 

fra NHD (8 mill.)  

til forstudie 

Medio 2011 

Lansering av ”Visjons- 

prosjektet” World Ocean 

Space Center 
 

2005         2006          2007       2008              2009  2010      2011             2012            

     Juni 2005 

30. sept 2011 

Overlevering KVU 

til NHD  

for kvalitetssikring 

5. des 2012 

Overlevering 

KS1-rapport 

til Trond Giske 



KS1-rapporten overlevert til næringsminister Trond Giske 5. desember 2012 
http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/dktl98120512/05-12-2012#t=10s 
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Viktige konklusjoner i KS1 

• SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMT 
"Alternativanalysen viser at Alternativ D (“Flex 
Hav, Skip, NTNU”) kommer best ut av 
utbyggingsalternativene. Ekstern Kvalitetssikrer 
mener at analysen viser at dette 
utbyggingsalternativet er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt når man sammenstiller de prissatte 
effektene og de ikke-prissatte effektene." 
Forutsetninger: 

 Gevinstrealiseringsplan 

 Løsning på EØS-problematikken 

• UAVHENGIG PROSJEKT 
"Prosjektet står ikke i et avhengighetsforhold 
til andre prosjekter og vurderes deretter"  

 

 



Viktige konklusjoner i KS1, forts. 

• UTSETTELSESALTERNATIVET 
"EKS mener at defineringen av 0+ alternativet, med en teknisk levetid frem til 2030, 
vil gi grunnlag for en ”vent og se” opsjon……….. I de senere årene frem mot 2030 
anser EKS at forvitring av fagmiljøet vil fremkomme som et mer sannsynlig 
scenario……………… 
 
En eventuell nedleggelse av MARINTEK etter 2020, er etter EKS sin vurdering 
uakseptabelt,…………." 
 

 



 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE 

Markedsrelevans og konkurranse 

 Side 15 
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Sterk posisjon. 

Sterk konkurranse. 

Slepetank 

Skipsmarkedet 

 

 

Lite kompetanse- 

drivende oppdrag. 

Sterk konkurranse. 

Kavitasjon 

Skipsmarkedet 

 

 

Utkonkurrert. 



Effektmål 

Senteret skal: 

• utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi 
 

• sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse 
og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havrommet 
 

• bidra til effektiv utnyttelse av nasjonal kompetanse og økt 
kunnskap gjennom samarbeid med norske og utenlandske 
institusjoner 
 

• aktivt medvirke til økt innovasjonstakt innen havromsteknologi 



 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE 
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Hva sies om prosjektet i statsbudsjettet 2013? 

"Etter at KS1-rapporten (ekstern kvalitetssikring) er ferdig, vil 
Regjeringen ta stilling til videre arbeid."  

 
(les; ytterligere utredning for å nærme seg realisering ) 



Forprosjektfasen frem mot KS2

Behandles i 
Regjeringen 

Behandles i 
Stortinget 



Infrastruktur er avgjørende for teknologisk 

utvikling 

SINTEFs flerfase-laboratorium, Trondheim 

Havlaboratoriet, MARINTEK, Trondheim 



Takk for oppmerksomheten! 


