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Norges sjøareal er 6 ganger større enn landarealet.  
Størstedelen av dette arealet ligger i det vi definerer 
som nordområdene. Nordområdene har vært gjen-
stand for økende fokus fra mange aktører på grunn 
av sin betydning for energi, miljø og sikkerhet 
på hele kloden. Utviklingen i form av en alvorlig 
nedsmelting av den nordlige iskappen gir grunn 
til bekymring. Samtidig har en rekke aktører sett 
nærmere på det potensialet som åpner seg. Denne 
utviklingen stiller særskilte krav til både myndig-
heter og alle andre aktører i området. 

Potensialet for aktiviteter i nordområdene er 
knyttet til tre forhold av særlig interesse for den 
maritime næringen; energiutvinning offshore, 
destinasjonstransport og transpolar gjennomfart. 
Nærmest i tid ligger mulighetene for å hente 
ut petroleumsressurser offshore, med destina-
sjonstransport som støttetjeneste samt å hente ut 
mineraler og naturressurser på land. Gjennomfart 

i nordlige sjørute vil bli viktig, men vil i volum fort-
satt være begrenset de nærmeste årene.

Særlig avklaringen av delelinjen mellom Russland 
og Norge gir store muligheter for å undersøke og 
utvinne de ressursene som tilhører Norge. Norges 
Rederiforbund mener det er viktig at myndighe-
tene legger til rette for å utnytte disse mulighetene.
 
Debatten om utviklingen i nord stiller særskilte krav 
til kunnskap og omtenksomhet. Forventninger om 
et økt aktivitetsnivå møter krav om vern av miljø og 
biologisk mangfold. Den norske maritime næringen 
har verdensledende kapasitet både teknologisk 
og kompe tansemessig til å gjennomføre krevende 
maritime operasjoner på en sikker og miljøvennlig 
måte. Det skaper store muligheter - og gir oss et 
ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Styret i Norges Rederiforbund

Store maritime muligheter

norges rederiforbund definerer 
nordområdene i dette dokumentet som 
hele det sirkumpolare arktis, inkludert 
Barentsregionen og Barentshavområdet. 
dette området er avmerket innenfor 
arctic Circle i figuren.

Vår definisjon korresponderer i all 
hovedsak med den offentlige og politiske 
forståelsen av hvilket geografisk område 
nordområdene dekker.

Hva er nordområdene? 
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Som nordmenn har vi lange tradisjoner i å utforske 
og erobre arktiske områder.  Gjennom generasjo-
ner har vi levd på og av havet. Naturressursene har 
vært fundamentet for bosettinger fra sør til nord. 
Utforsking og bruk av muligheter og naturressur-
ser i nordområdene er en videreføring av det beste i 
en lang norsk tradisjon. 

Både utfordringene og mulighetene i Arktis er av 
global betydning. Ikke noe annet sted kan man se 
raskere og tydeligere effekter av klimaendringene. 
Bærekraftig utnyttelse av ressursene i området er 
derfor viktigere her enn noe annet sted.

I denne nordområdestrategien skisserer vi tre 
utviklingsområder som spesielt interessante for 
rederiene; energiutvinning offshore, destinasjons-
transport og transpolar gjennomfart. Felles for alle 
tre er at operasjonene gjennomføres under svært 
utfordrende forhold. Dette stiller høye krav til ope-
rativ kompetanse, teknologi og kvalitet i alle ledd 
av verdikjeden.

Den norske maritime næringen er verdensledende 
innen teknologi og innovasjon. Vi har allerede 
svært omfattende erfaring og kompetanse i å ta del 
i den type aktiviteter som vil komme i nordområ-
dene. Flere rederier har under bygging, eller har 
allerede i drift, spesialiserte skip og rigger som er 

tilpasset arbeid i tøffe klimatiske forhold. Sikker 
håndtering og frakt av olje- og gassprodukter er 
også et område norske rederier allerede har betyde-
lig erfaring fra.

 Vi må fortsette å øke vår kunnskap og kompetanse 
om de utfordringene og mulighetene dette området 
gir oss. Norske myndigheter må sikre en ansvarlig 
og bærekraftig utvikling i disse områdene. Norges 
Rederiforbund vil bidra aktivt til dette. 

Jeg våger påstanden at ingen andre er bedre skikket 
enn nettopp det norske maritime miljøet til å møte 
fremtidens utviklingsmuligheter i nordområdene 
på en aktiv og ansvarlig måte.  Vi ser fram til å være 
en aktiv deltaker når vi sammen skal skape den nye 
fremtiden i nord.

Sturla Henriksen 
administrerende direktør 

norges rederiforbund

Ansvarlig aktør og aktiv deltaker 

Norge er en av verdens største og mest 
avanserte maritime nasjoner, og vi står i 
dag om mulig sterkere enn noen gang.  
Norske rederier har verdensledende 
kompetanse og teknologi for krevende 
arktiske operasjoner.

Norges Rederiforbund vil arbeide for å 
videreutvikle og styrke denne posisjonen 
ved å bidra til en ansvarlig og bærekraftig 
utvikling av maritime muligheter i 
nordområdene

Vår ambisjon
Foto: istoCkPhoto
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Områdene i nord er rike på naturressurser som 
olje, gass, mineraler og fisk og utgjør et geografisk 
areal der nasjonale strategiske interesser både 
blir utformet og utfordret av økt kommersiell 
virksomhet.  I tillegg til de fem arktiske statene som 
geografisk møtes i nord; USA, Canada, Danmark 
(gjennom Grønland), Russland og Norge, søker 
stadig flere aktører økt innflytelse og innpass når 
nordområdespørsmål blir diskutert. 

Geopolitikk i nordområdene dreier seg i stor grad 
om tilgang på naturressurser som olje, gass, fisk 
og mineraler.  For nordområdene er det også økt 
fokus på nye sjøveier. Klimaendringene forventes å 
frigjøre isdekket areal og gjøre skipstrafikk i større 
deler av havområdet mulig. Dette gir nye mulig-
heter for transport via sjøveien mellom verdens-
delene Nord-Amerika, Europa og Asia. En slik 
utvikling vil endre aktivitetsbildet i nordområdene, 
samtidig som en åpning av transkontinentale sjøru-
ter indirekte også vil kunne gi sikkerhetspolitiske 
utfordringer. 

Det er viktig å påpeke at et stabilt område preget 
av lav spenning og internasjonalt samarbeid vil 
utgjøre grunnlaget for all maritim aktivitet i nord-
områdene. Norges Rederiforbund mener i denne 
sammenheng at norske myndigheters utenriks- og 

sikkerhetspolitikk i nordområdene er stabil og god. 
De fem arktiske kyststatene er omforent i synet på 
at havretten skal legges til grunn for å avklare ute-
stående spørsmål om kontroll over havområdene, 
og at allment aksepterte prinsipper for ressursfor-
valtning også skal gjelde i Arktis. Vi mener en slik 
linje er en fordel for alle aktører i nordområdene og 
Arktis.

Aktørbildet i nordområdene

De fem arktiske landene i nordområdene er hoved-
aktører i kraft av å ha territorier som grenser mot 
Polhavet. Foruten Norge, er dette Canada, Dan-
mark, USA og Russland, hvorav de fire førstnevnte 
er NATO-medlemmer. Havområdene i nord er av 
stor interesse og betydning for alle sokkelstatene. 
Dette har vært særlig synlig på russisk side, hvor 
Moskvas handlinger og retorikk de senere årene 
har hatt selvhevdende innslag, med flaggplanting 
på havbunnen. Den russiske gjenopptagelse av 
faste tokt med strategiske bombefly og planer om 
modernisering av sitt militære nærvær har skapt 
oppmerksomhet, men er i hovedsak ledd i en 
naturlig modernisering av styrkene. Ressursutnyt-
telse står sentralt i Russlands tilnærming til nord-
områdene. Potensialet både til lands og til havs er 

Norges sjøareal er 6 ganger større enn landarealet.  
Størstedelen av dette arealet ligger i det vi definerer 
som nordområdene. Nordområdene har vært gjen-
stand for økende fokus fra mange aktører på grunn 
av sin betydning for energi, miljø og sikkerhet 
på hele kloden. Utviklingen i form av en alvorlig 
nedsmelting av den nordlige iskappen gir grunn 
til bekymring. Samtidig har en rekke aktører sett 
nærmere på det potensialet som åpner seg. Denne 
utviklingen stiller særskilte krav til både myn-
digheter og alle andre aktører i området. Norske 
myndigheter må sikre en ansvarlig og bærekraftig 
utvikling. Norges Rederiforbund vil bidra aktivt til 
dette.

I denne nordområdestrategien skisserer Norges 
Rederiforbund tre utviklingsområder som er 
spesielt interessante for rederiene; energiutvinning 
offshore, destinasjonstransport og transpolar gjen-
nomfart. Felles for alle tre er at operasjonene gjen-
nomføres under svært utfordrende forhold. Dette 
stiller høye krav til operativ kompetanse, teknologi 
og kvalitet i alle ledd av verdikjeden. Den norske 
næringen er verdensledende både teknologisk og 
kompetansemessig.

Norges Rederiforbund opplever generelt en stor og 
økende interesse for arktiske spørsmål i vår dialog 
med nasjonale og internasjonale myndigheter og 
øvrige aktører.

Hovedutfordringen knyttet til næringsvirksomhet 
i nordområdene er at den arktiske naturen er sår-
bar for påvirkning utenfra og har lang restitusjons-
tid etter inngrep og ulykker. Norges Rederiforbund 
vil arbeide nasjonalt og internasjonalt for å sikre at 

næringsaktivitet i nordområdene følger de høyeste 
standarder for helse, miljø og sikkerhet for å hindre 
og begrense ulykker og skadelige utslipp. Aktivi-
teten som skal foregå i nordområdene skal være 
forankret i en tydelig holdning til miljø, sikkerhet 
og beredskap.

Det fins store muligheter innenfor nordnorsk 
næringsliv, og næringsaktiviteten vil gi positive 
ringvirkninger. Maritim næring er viktig for ver-
diskaping og sysselsetting i Norge, spesielt langs 
kysten. I flere av landets kystkommuner er over 
halvparten av innbyggerne ansatt i næringen. Det 
er viktig for maritim næring at norske myndigheter 
utvikler de muligheter som finnes på norsk sokkel 
slik at vår maritime kompetanse kan benyttes i 
utviklingen av transport- og petroleumsaktivitet 
når næringsaktivitet beveger seg inn i nordom-
rådene. Norske myndigheter må føre en aktiv 
politikk for å sikre en god og ansvarlig ressursut-
nyttelse av petroleumsressursene i nord.

Norske rederier har gjennom mange generasjoner 
erfaring fra aktivitet i nordområdene. Sjøtransport 
har vært livsnerven for en del av samfunnene på 
grunn av dårlig eller manglende infrastruktur på 
land. Aktivitet i mørke, is og med polare lavtrykk 
som er vanskelig å forutse, stiller mannskap og 
utstyr overfor utfordringer som krever spesial-
kompetanse og erfaring. Den erfaring som norske 
rederier har bygget opp over lang tid er basis for 
den aktiviteten som har kommet etter at petrole-
umsaktivitetene har beveget seg nordover. I denne 
strategien beskriver Norges Rederiforbund sine 
perspektiver og posisjoner for en kunnskapsbasert 
og balansert utvikling av nordområdene.

Fra frossen front til geopolitisk hotspot

Sammendrag
Foto: Fotolia
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stort, særlig innen mineraler og petroleum, selv 
om utfordringene ved utvinning av olje og gass og 
tilhørende utbygging av infrastruktur er betydelige. 

Også Kina viser økende interesse og synlig tilste-
deværelse i nordområdene. Som verdens største 
nasjon innen varehandel vil Kina kunne ha stor 
interesse av vesentlig kortere seilingsruter til mar-
kedene i Europa. Dersom en betydningsfull andel 
av Kinas utenrikshandel skulle komme til å gå via 
Polhavet vil det også utløse en strategisk interesse 
av å hindre trusler mot disse handelsrutene. Bei-
jing fremholder at internasjonalt farvann i Arktis 
er et sjøterritorium med like rettigheter for alle 
nasjoner. Russland legger på sin side mer vekt på at 
seilingsleden i Nordøstpassasjen, som i Russland 
kalles Den nordlige sjørute mellom Beringstredet 
og Novaja Semlja, bør ligge nærmere land og der-
ved er en nasjonalt kontrollert led.

Også EU ser i økende grad nordover, og det er liten 
tvil om at EUs institusjoner anser nordområdene 
for å være av stor strategisk betydning. EUs fokus 
på nordområdene må forstås både ut fra EUs 
ønske om å være en internasjonal foregangsaktør 
på miljø- og klimaspørsmål, samt egeninteresser 
som tilgang på naturressurser og nye handelsruter. 
Enkelte arktiske stater er imidlertid i tvil om hva 
slags rolle EU har i Arktis. EUs interesser synes 
så langt å være drevet frem i Brussel heller enn i 
medlemslandene. EU søker å øke sin innflytelse i 
arktiske spørsmål ved at Europakommisjonen, på 
vegne av EU, siden 2009 har søkt om permanent 
observatørstatus i Arktisk råd. Også Kina og Sør-
Korea har søkt om observatørstatus i Arktisk råd. 

Norges Rederiforbund opplever generelt en stor og 
økende interesse for arktiske spørsmål i vår dialog 

med nasjonale og internasjonale myndigheter og 
øvrige aktører. Blant disse er FNs sjøfartsorganisa-
sjon IMO som jobber med Polarkoden som skal 
utfylle dagens miljø- og sikkerhetsreguleringer for 
skipsfart i polare strøk. Det internasjonale rederifor-
bundet ICS har også igangsatt arbeid med å utvikle 
en oppdatert nordområdepolitikk. Norges Rede-
riforbund følger politikkutviklingen til de sentrale 
aktørene i nordområdene tett, og jobber aktivt opp 
mot prosesser både her hjemme og i ICS, IMO og 
EU på saksfelt som er knyttet til nordområdene. 

Militær tilstedeværelse i nordområdene

Nordområdene er av betydelig militærstrategisk 
interesse. De fem arktiske stater har ulik militær 
kapasitet i nordområdene og gjennomfører opera-
sjoner og øvelser av ulik karakter. Styrkene driver 
overvåking, suverenitetshevdelse og myndighets-
utøvelse. Seilbare farvann er jevnlig besøkt av over-
flatefartøyer, og fly patruljerer deler av luftrommet. 
Ubåtoperasjoner og andre militære aktiviteter 
har hittil kunnet gjennomføres uforstyrret av sivil 
virksomhet. Områder som de militære nærmest 
har hatt enerett på åpnes nå i økende grad opp for 
kommersiell aktivitet. 

I deler av nordområdene må maritim nærings-
virksomhet i noen grad avfinne seg med å være i 
sameksistens med militær tilstedeværelse. Den 
russiske Nordflåten, med landets sjøbaserte strate-
giske kjernefysiske våpenarsenal, er basert på Kola. 
Den russiske militære aktiviteten i nordområdene 
har økt betydelig de siste årene, fra et svært lavt 
nivå på 1990-tallet. Dette må betraktes som et 
utslag av Russlands ønske om å være en sentral 
aktør i Arktis, i kraft av sin svært lange kystlinje 

mot nord. På alliert side ser vi at NATO i noen grad 
styrker sin oppmerksomhet om nordområdene, 
særlig med tanke på god situasjonsforståelse. Dette 
vil ikke nødvendigvis avstedkomme større alliert 
militær tilstedeværelse i regionen. Et visst militært 
nærvær må ses som en normaltilstand, ikke som 
et uttrykk for en begynnende opprustning. Synlig 
militært nærvær i rimelig omfang, og konsekvent 
og forutsigbar opptreden, fremmer stabilitet, og 
bør ikke gi grunnlag for bekymring for kommersi-
elle interesser. 

Arktis og nordområdene er meget krevende 
farvann, både for sivile og militære, og det kreves 
meget høy standard på materiell og personell for å 

ferdes i området. Økt militært nærvær og aktivitet 
i nordområdene vil kunne gi høyere beredskap 
for det sivile, da enkelte militære kapasiteter i 
stor grad vil kunne nyttes i beredskapsøyemed. 
Sivilt-militært samarbeid gir bedre situasjons-
forståelse og effektiv utnyttelse av tilgjengelige 
beredskapsressurser ved håndtering av hendelser. 
De fem arktiske kyststatene i Arktisk råd er blitt 
enige om en grunnleggende geografisk fordeling av 
redningsinnsats opp mot Nordpolen. Redningsres-
sursene er imidlertid begrensede. Samtidig er det 
ikke slik i dag at andre havområder av tilsvarende 
størrelse, inkludert havområder i Antarktis, har 
særlig omfattende sivil helikopterdekning eller 
slepebåtberedskap.

Foto: Simon Bottomley/Hurtigruten aSa
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Juridiske føringer for nordområdene
Havrettens definisjoner av nordområdene
Når man skal definere nordområdene ut fra et 
internasjonalt, havrettslig ståsted, er det tradisjo-
nelt «Arktis» man har søkt å definere. Til forskjell 
fra Antarktis, som har ett omfattende traktatre-
gime og definerer Antarktis til de områder som 
er sør for 60° sør, er det ikke etablert et bindende, 
felles regelverksregime med en klar definisjon for 
Arktis. Tvert i mot er reglene som gjelder i Arktis 
fragmenterte og består delvis av de fem tilstøtende 
kyststaters nasjonale rett som får anvendelse både 
på deres landområder, maritime soner og på sok-
kelen, og havrettens regler.

Havretten er i stor grad basert på folkerettslig 
sedvanerett. FN har imidlertid søkt å kodifisere og 
utvikle reglene gjennom å etablere internasjonale 
konvensjoner. Havrettskonvensjonen, som Norge 
har sluttet seg til, er den overordnede folkerettslige 
rammen for rettigheter, plikter og jurisdiksjon til 
sjøs. I tillegg kommer andre internasjonale avtaler, 
som adresserer mer konkrete temaer. Eksempler er 
IMOs konvensjoner om hindring av forurensning 
fra skip (MARPOL), om sikkerhet for mennes-
keliv til sjøs (SOLAS) og ballastvannskonvensjon 
(BWM), FNs konvensjon om biologisk mangfold 
(CBD), IWCs konvensjon for regulering av hval-
fangst (ICRW) og FAOs internasjonale ansvars-
kodeks for ansvarlig fiskeri (Code of Conduct for 
Responsible Fisheries). Ingen av disse inneholder 
imidlertid definisjoner, verken av Arktis eller andre 
havområder.

I havretten finnes det ikke en generelt vedtatt 
eller naturlig grense av Arktis mot sør. Praksis 
i havretten har i stor grad vært at Arktis er blitt 
definert ut i fra formålet til organisasjonen som gir 
definisjonen, eller formålet til den aktuelle avtale 
definisjonen skal virke i. Det finnes altså mange 
måter å definere og avgrense Arktis på. 

Norges Rederiforbund mener at dagens rettspraksis i 
hovedsak fungerer hensiktsmessig fordi det sørger 
for at en konvensjon, hvis formål er å regulere 

skipsfart i polare farvann med de spesielle utfor-
dringer som der følger, ikke kommer til anven-
delse i farvann uten de samme karakteristika og 
utfordringer. 

Norges Rederiforbund mener at fremfor å forsøke å 
enes om én havrettslig definisjon av Arktis er det 
formålstjenelig å kunne avgrense Arktis ut fra de 
aktiviteter som skal reguleres, enten det er tale om 
skipsfart, fiskeri, bevaring av biologisk mangfold, 
olje- og gassvirksomhet, mv. Slik oppnår man en 
konkret avgrensning, og sørger på den måten for 
at nye regler ikke rammer aktivitet i områder hvor 
reguleringens formål ikke gjør seg gjeldende.

Det folkerettslige utgangspunkt er at gjeldende 
internasjonale regler - spesielt slik som nedfelt i 
FNs havrettskonvensjon fra 1982 og andre kon-
vensjoner om erstatningsansvar ved oljeulykker og 
oljesøl - også gjelder i de nordlige havområder. 

Med hensyn til maritime interesser er det særlig 
Havrettskonvensjonens prinsipp om navigasjons-
frihet, retten til uskyldig gjennomfart, samt kyst-
statens enerett til å utvinne ressursene under hav-
bunnen, som står sentralt.  I Stortingsmelding nr. 
15 (2008-2009) om hovedlinjene i norsk utenriks-
politikk fremhever regjeringen at det for Norge, 
som har en liten og åpen økonomi, bør betraktes 
som vår primære og prioriterte utenrikspolitiske 
interesse å forhindre svekkelse av den internasjo-
nale rettsorden.  Regjeringen understreker også 
betydningen av at reglene i Havrettskonvensjonen 
implementeres og følges lojalt av alle stater. Norges 
Rederiforbund støtter dette synet. Når det gjelder 
sokkelen, er viktigheten av Havrettskonvensjonens 
regelverk blitt ytterligere styrket som følge av at 
Kontinentalsokkelkommisjonen vinteren 2009 
vedtok endelige anbefalinger vedrørende sok-
kelens utstrekning utenfor 200 nautiske mil i alle 
Norges havområder, inkludert i Nansenbassenget 
nord for Svalbard. Dette innebærer at Norge i 
hovedsak har fått gjennomslag for sitt syn på hvor 
yttergrensene skal trekkes.

Norges Rederiforbund støtter og arbeider i tråd med 
prinsippene i Havrettskonvensjonen og kravene i 
IMOs fremlagte forslag til Polarkode. På grunn av 
de særskilte helse-, miljø- og sikkerhetsmessige 
utfordringene som vil kunne oppstå som følge av 
økt aktivitet i nord, må næringen være forberedt 
på at det vil kunne oppstå press i retning av at det 
generelle regelverket må suppleres av regionale 
reguleringsmekanismer eksempelvis fra russisk og 
kanadisk side.

Erstatningsreglene ved oljesøl fra skip som  
frakter olje som last
Økt aktivitet knyttet til oljeleting og -produksjon 
vil medføre økt skipstrafikk. Dette vil igjen kunne 
medføre at det blir satt spørsmålstegn ved om 
det internasjonale regelverket for erstatning gir 
tilstrekkelig beskyttelse dersom det skjer ulykker 
til sjøs.

Det internasjonale regelverket består av Oljesøl-
konvensjonen, Oljesølfondet og Supplementary 
Fund.  Norge er medlem av alle disse regelverkene, 
hvilket innebærer at samlet tilgjengelig erstat-
ningsbeløp utgjør 750 mill SDR (ca. 7,5 mrd. kro-
ner). Det er derfor vanskelig å tenke seg at erstat-
ningskrav etter en ulykke utenfor norskekysten vil 
overstige dette beløpet. Følgelig har man en meget 
god erstatningsordning, som ikke bør føre til at 
dette anføres som argument møt økt oljetransport 
langs norskekysten.

Erstatningsreglene ved utslipp av bunkersolje  
og vrakfjerning
Erstatningskrav ved utslipp av bunkersolje fra 
skip som ikke frakter olje som last samt utgifter 
til vrakfjerning, er underlagt globalbegrensnings-
reglene (LLMC 1996). Det er etter disse reglene 
anledning for medlemslandene til å reservere 
seg mot de alminnelige internasjonale satsene og 
isteden etablere høyere nasjonale satser. Norge 
har benyttet denne adgangen og har nylig vedtatt 
ytterligere økning. Formålet med økningen er å 
sikre at det er tilgjengelig tilstrekkelig erstatning 

til å dekke de aller fleste og største ulykkene. Også 
her har man derfor tilgjengelig en meget god 
erstatningsdekning.

Problemstillinger knyttet til nødhavn (Places of refuge)
Det har i IMO Legal Committee vært diskutert 
hvorvidt det bør innføres egne erstatningsregler 
for blant annet å sikre myndighetene erstatning 
ved utslipp som oppstår i forbindelse med at skip 
søker nødhavn. Med bakgrunn i at de alminnelige 
ansvarskonvensjonene også gjelder i forbindelse 
med nødhavn, ble det besluttet at det verken er 
ønskelig eller nødvendig å etablere egne erstat-
ningsregler ved nødhavn. Det ble også anført at det 
å arbeide videre med dette tvert imot kan skape en 
uriktig forestilling om at de internasjonale reglene 
ikke er tilstrekkelige.  Norske myndigheter og Nor-
ges Rederiforbund er helt på linje i denne saken. Selv 
om saken med det ble lagt død i IMO, arbeider EU 
for sin del videre med samme spørsmål som en del 
av Erika-pakkene. Det er en viss mulighet for at EU 
vil kunne bruke økt aktivitet i nordområdene som 
argument for viktigheten av å arbeide videre med 
etablering av egne erstatningsregler i forbindelse 
med nødhavn.
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Delelinjeavtale mellom Norge og Russland

Norge og Russland undertegnet 15. september 2010 
overenskomsten om maritim avgrensning og sam-
arbeid i Barentshavet og Polhavet. Overenskomsten 
innebærer at det viktigste utestående spørsmålet 
mellom Norge og Russland gjennom flere tiår er løst.

Avtalen avklarer grenseforholdet mellom Norge 
og Russland i Barentshavet og Polhavet, og bidrar 
til rettslig klarhet og forutberegnelighet i området. 

Den løsningen partene har blitt enige om, ligger 
innenfor rammen av moderne folkerettslige prin-
sipper for maritim avgrensning. Overenskomsten 
inneholder også bestemmelser om utnyttelse av 
mulige grenseoverskridende petroleumsforekom-
ster i disse havområdene.

En global næring må reguleres globalt

Norge har hatt og har en pådriverrolle i å utvikle 
nytt internasjonalt regelverk for sikkerhet, miljø og 
arbeidsliv til sjøs. For å opprettholde stillingen på 
dette området kreves aktiv deltakelse i internasjonale 
fora som IMO, ILO, EU, WTO, OECD og Paris 
MoU. I tillegg deltar Norge i regionale fora som 
samarbeider om bedrede miljøkrav for Nordsjøen og 
Østersjøen. 

Norge har en betydelig flåte i verdenssammenheng, 
og med en relativt høy andel skip under norsk flagg. 
Norsk skipsfart anses å holde høy sikkerhetsmessig 
og miljømessig kvalitet. Det at Norge kan trekke på 
et bredt maritimt miljø med blant annet klassesel-
skap, rederier, utstyrleverandører og teknisk fagek-
spertise, bidrar også til en sterk norsk innflytelse i 
IMO. 

På grunn av skipsfartens internasjonale karakter kan 
ikke nasjonale regler alene løse sikkerhetsproblemer. 
Utformingen av nye regler i IMO prioriteres derfor 
høyt, slik at det utarbeides globale standarder. I 
tillegg til å arbeide for å øke sikkerheten til sjøs og 
hindre forurensing av det marine miljø, utarbeider 
organisasjonen også internasjonale regler for sertifi-
sering, opplæring og vakthold. 

Tradisjonelt har utviklingen av IMOs regelverk vært 
styrt av ulykker. Det har i liten grad vært fokusert på 
risikonivået i skipsfart eller om tiltak er kostnadsef-
fektive. Dette bildet er i ferd med å endre seg. IMO 
vil i fremtiden legge mer vekt på risikoanalyser i 

regelverksutvikling. Dette vil kunne bidra til økt sik-
kerhet ved at man unngår marginale tiltak med liten 
risikoreduserende effekt.

Sentrale IMO-konvensjoner

• SOLAS – konvensjonen om sikkerhet til sjøs, 
1974

• STCW-95 – konvensjon om opplæring, sertifise-
ring og vakthold

• Marpol 73/78 – Den internasjonale konvensjonen 
om hindring av forurensning fra skip

• AFS – Konvensjon om nye krav til regulering av 
skadelige bunnstoffsystemer, 2001

• Konvensjon om ballastvann i skip med sikte på å 
hindre spredning av farlige organismer, 2004

• Athen-konvensjonen om reders økte ansvarsfor-
sikring for passasjerer, 1974 med protokoll 2002

• Konvensjon om erstatningsansvar for oljesøl-
skade, 1992

• Konvensjon om opprettelse av et internasjonalt 
fond for erstatning av oljesølskade, 1992

• 2003-tilleggsfondprotokollen til Konvensjon om 
opprettelse av et internasjonalt fond for erstat-
ning av oljesølskade, 1992

• Konvensjon om ansvar og erstatning for skade 
voldt ved transport av farlige og skadelige stoffer 
til sjøs, 1996, (HNS-konvensjonen)

• Konvensjon om begrensning av sjørettslige krav, 
1976 med protokollen fra 1996 og 2012

• Konvensjon om ansvar for bunkersoljesøl fra 
skip, 2001

Foto: rederiForBundet



1514

En ansvarlig politikk for bærekraftig utvikling
Det er tre utviklingsområder som er spesielt inter-
essante for rederiene; energiutvinning offshore, 
destinasjonstransport og transpolar gjennomfart. 
Felles for alle tre er at operasjonene gjennomføres 
under svært utfordrende forhold. Dette stiller høye 
krav til operativ kompetanse, teknologi og kvalitet i 
alle ledd av verdikjeden.

Tre mulige sjøruter

Det er anslått at volumet transportert langs hele 
eller deler av den nordlige sjørute vil øke fra 3,1 
millioner tonn i 2011 til 50 millioner tonn i 2020. Til 
sammenligning ble det transportert 691,8 millioner 
tonn gjennom Suez-kanalen i 2011. Globale klima-
endringer vil gradvis gjøre tidligere isfylte farvann 
i Polhavet og omkringliggende havområder mer 
tilgjengelige for internasjonal skipstrafikk. Det 
forventes særlig økt maritim aktivitet avledet fra 

offshore petroleumsutvinning, destinasjonstrafikk 
med frakt av varer og utstyr inn og spesielt natur-
ressurser ut fra arktiske destinasjoner samt gradvis 
økende transittskipsfart. 

Havområdene lengst i nord har vært vanskelig 
tilgjengelige på grunn av tykk havis, men klimaend-
ringene er som nevnt i ferd med å forandre dette. I 
2012 nådde smeltingen av havis i nord et rekordnivå 
i og isutbredelsen ligger nå under rekordmålingene 
fra 2007. 

SJØIS I ARKTIS: BIldeT vISeR ISfoRholdene fRA ReKoRden I SepTemBeR 2007 og 
AuguST 2012.
Foto: Http://oSiSaF.met.no /copyrigHt (2012) eumetSat

Følgende kartutsnitt fra Arctic Institute viser utbre-
delsen av havis i Arktis historisk samt forventet 
utvikling, i tillegg til de aktuelle sjørutene i området:

For bare få år tilbake mente man skipsvolumet 
gjennom den nordlige ruten ville kunne nå 1.5 mil-
lioner tonn per år i 2020. Nå ligger det an til at dette 
nivået nås allerede i november 2012. Dette er opp 75 
prosent fra 2011-nivået som var på ca. 850.000 tonn. 

For kommersiell skipsfart i nordområdene er det 
tre potensielle sjøruter:

• Nordøstpassasjen
• Nordvestpassasjen 
• Transpolar rute

Vi bruker betegnelsen Nordøstpassasjen for 
strekningen fra Nordkapp til Beringstredet. Den 
nordlige sjørute er strekningen fra Karaporten, 
ved Novaja Semlja, til Beringstredet. Den mest 
tilgjengelige, og den som alltid har hatt mest tra-
fikk, er Nordøstpassasjen. Den er ikke en bestemt 
rute, men forskjellige, mulige passasjer gjennom 
streder og farvann i varierende avstand fra det 
russiske fastland. Nordøstpassasjen er interes-
sant som forbindelse mellom Atlanterhavet og 
Stillehavet, for intra arktisk transport og for desti-
nasjonstransport. Nordvestpassasjen forbinder 
Stillehavet med Atlanterhavet via kanadisk Arktis, 
og passasjen består av 5 til 6 hovedruter gjennom 
det kanadiske øyriket. Isforholdene er vanskeli-
gere her enn i Nordøstpassasjen, og kun to ruter 
kan trafikkeres med dyptgående skip. De andre er 
grunne og har maks dybde på under 10 meter. Far-
vannene er også dårligere kartlagt enn hva tilfellet 
er for Nordøstpassasjen, og det er ikke utplassert 
navigasjonshjelpemidler. En transpolar rute vil 
innebære at skip vil forlate de økonomiske soner 
til sjøområdets kyststater og store deler av overfar-
ten bare være underlagt flaggstatens jurisdiksjon. 
Det anslås at man sparer opp mot 40 prosent av 
transportstrekningen og om lag 20 prosent i driv-
stofforbruk på å gå igjennom NSR kontra via Suez-
kanalen på strekningen Yokohama-Hamburg.  
Erfaring tilsier at man fra Murmansk til Japan spa-
rer 13 dager på å gå via NSR kontra Suez-kanalen, 
11 dager på å gå til Sør-Korea og 8 dager til Kina. 
Avstand mellom Kirkenes og Qingdao i Kina via 
NSR er 6 650 nautiske mil (nm) kontra 12 405 nm 
via Suez og 15 842 nm via Kapp det gode håp. 

Foto: Fotolia
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nye SJØRuTeR I polhAveT.
Kilde: utenriKSdepartementet (nordområdemeldingen -meld. St. 7 (2011–2012))

Næringsutvikling i nord

Det fins store muligheter innenfor nordnorsk 
næringsliv, blant annet basert på petroleum og 
marine ressurser, reiseliv og nærheten til Russ-
land. Imidlertid har store deler av landsdelen 
utfordringer knyttet til høy  arbeidsledighet og en 
urovekkende demografisk utvikling med tanke på 
befolkningsnedgang, alderssammensetning og 
kjønnsbalanse. Det er nødvendig å utvikle et bredt 
og variert næringsliv for å møte de utfordringene 
landsdelen står overfor.

Gjennomgående har rederiene hatt en liten del av 
driften sin knyttet til aktivitet i nordområdene. 
Regjeringens satsningsområder i nord og delelinje-
avtalen med Russland gir imidlertid store forvent-
ninger til spesielt den petroleumsrettede offshore 
aktiviteten og de maritime tjenestene den vil kreve. 

Flere rederier har under bygging, eller allerede i 
drift, spesialiserte skip og rigger som er tilpasset 
arbeid i nordområdene. Norske rederier innehar 
betydelig erfaring og kompetanse for å ta del i den 
aktiviteten som vil komme i nordområdene. Tid-
krevende politiske avklaringer medvirker til å styre 
tempoet i utviklingen når det gjelder rettighets-
avklaringer, ressurstilgang, teknologisk utvikling, 
håndtering av klimaspørsmål og etterspørselen 
etter råvarer. 

Det spesielle med skipsfart er at den ikke baserer 
seg utelukkende på uttak av naturressurser, men 
hovedsakelig på personers kompetanse. Med 
utgangspunkt i sjøfolkenes erfaring og kunnskap 
gjennom generasjoner, har norsk maritime kom-
petansen utviklet seg til å bli en sterk og konkur-
ransedyktig næringsklynge. I dag har Norge et av 
verdens mest komplette maritime miljøer tuftet på 
erfaring gjennom århundrer som har gitt kompe-
tanse til å drive krevende maritime operasjoner. 
Samspillet mellom sjøfolk, rederier, skipsbyggere, 
utstyrsprodusenter og tjenesteytere har gjort norsk 
maritim næring til en av de ledende i verden og har 
gitt synergieffekter med næringer som fiskeri, tek-
nologi, finans, olje og gass. Norsk offshoreindustri 
og skipsfart utgjør en komplett verdikjede med 
tanke på logistikk og etablering av olje- og gassfelt, 
men de må gis nye muligheter for å vedlikeholde og 
videreutvikle sin kompetanse. Sikker håndtering 
og frakt av olje- og gassprodukter fra petroleums-
aktiviteten er et område vi har betydelig erfaring 
fra. Offshorevirksomhet er ikke nytt i nordområ-
dene, og med verdens mest moderne flåte har vi 
vist at vi kan løse utfordringene innenfor de ram-
mene som settes.

Norges Rederiforbund mener:
• Det er viktig for maritim næring at norske 

myndigheter utvikler de muligheter som finnes 
på norsk sokkel, slik at vår maritime kompetanse 
kan benyttes i utviklingen av transport- og 
petroleumsaktivitet når næringsaktivitet 
beveger seg inn i nordområdene.

• Med bakgrunn i kompetanse og erfaringer som 
næringen besitter, skal norske rederier repre-
sentert med skip, flyttbare rigger, overvanns- og 
undervannsentreprenører, bidra til at petro-
leumsaktiviteten i nordområdene skal foregå 
på en sikker og forsvarlig måte for personell, 
materiell og miljø.

• I nordområdene skal norske rederier være «first 
mover» og tilby transport - og servicetjenester, 
undervanns- og overvannsinstallasjoner tilpas-
set arktiske forhold mht polar kompetanse og 
kvalitet hos personell og materiell.

• I Barentshavet skal den maritime offshorenæ-
ringen ta betydelige markedsandeler og spille en 
sentral rolle i utviklingen av petroleumsaktivite-
ten både på norsk og russisk side. 

Petroleumsaktivitet

Selv om det er ulike oppfatninger av Arktis, så er 
det noenlunde konsensus rundt at havområdene 
utenfor Nord-Norge er en del av Arktis. Følgelig er 
det i dag petroleumsaktivitet i Arktis og aktiviteten 
vil øke i årene som kommer.
Det er mange meninger og oppfatninger knyttet 
til petroleumsaktivitet i Arktis. Mulighetene er 
imidlertid store for økt fremtidig verdiskaping i 
områdene. Usikkerhet rundt forsyningene fra Midt-
østen samtidig som de nevnte klimaendringene ser 
ut til å gjøre nye havområder mer tilgjengelige for 

offshorevirksomhet, har bidratt til å øke energifoku-
set i Arktis. Men anslagene for ressursene i Arktis er 
usikre og i rapporter som sirkulerer er det ofte ikke 
definert hva slags reserve- eller ressurskategori som 
omtales - heller ikke hvordan Arktis er avgrenset.  
I tillegg er petroleumsressursene i Arktis ressurs-
krevende å utvinne. Dette stiller krav til fremtidig 
innovasjon og teknologiutvikling.

Stor oppmerksomhet er blitt viet estimatene fra 
US Geological Survey (USGS) av uoppdagete 
petroleumsressurser i Arktis. I en rapport fra 2009 
heter det at 22 prosent av verdens uoppdagete 
petroleumsressurser kan finnes nord for Polarsir-
kelen. Anslagene tar ikke hensyn til teknologiske 
begrensninger eller nyvinninger og kostnader 
ved utvinning.   USGS har videre en oppfatning 
av hvor i Arktis den uoppdagete oljen og gassen 
befinner seg. Alaska og Canada forventes å ha de 
største oljeressursene, men det forventes også olje i 
russisk og norsk Barentshav, på Sibirkysten og ved 
Grønland. Gassressursene er mer konsentrert: To 
tredjedeler befinner seg i Karahavet, norsk og rus-
sisk Barentshav og Alaska. 

Fakta
Polhavet er havet rundt Nordpolen, begrenset 
av Nord-Amerikas, Grønlands, Europas og 
Asias nordkyster samt Svalbard og Novaja 
Semlja. Selve Polhavet er 7,26 mill. km2, 
forbundet med Stillehavet ved det 90 km 
brede Beringstredet og med Atlanterhavet ved 
Barentshavet, Grønlandshavet og Norskeha-
vet, samt på vestsiden av Grønland også ved 
Baffinbukta og sundene nordenfor.
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Tallene fra USGS sier oss først og fremst noe om 
områder som kan utvikle seg på sikt. 

Det er grunn til å anta at petroleumsaktiviteten i 
nordområdene vil øke basert på de ressursanslagene 
som er forventet. Vår konkurransefordel er kompe-
tanse og teknologiutvikling som resultat av at norske 
rederier har bidratt til utforskningen og utvinning 
av ressurser i nordområdene de siste 25 årene. 

Norske rederier eier og driver den mest moderne 
offshoreflåten i verden. Våre medlemmer kontrol-
lerer om lag 600 offshore servicefartøyer, noe som 
gjør oss til verdens nest største maritime offsho-
renasjon, etter USA. Disse fartøyene har konkur-
ransefortrinn innenfor teknologi, kompetanse og 
kapital. Det er den spesialiserte tonnasjen som 
skal sikre at norske offshorerederier også vil være 
verdensledende i fremtiden. Norske offshorere-
derier er dominerende innenfor de mest krevende 
segmentene i offshore servicesektoren.

Norges Rederiforbund mener:
• Norske myndigheter må føre en aktiv politikk 

for å sikre en god og ansvarlig ressursutnyttelse 
av petroleumsressursene i nord.

• Økt petroleumsaktivitet i arktiske farvann er en 
ønsket utvikling.

• Norske rederier innehar bred kompetanse når 
det gjelder fremtidige operasjoner i nord gjen-
nom opparbeidet erfaring gjennom mange år.  
Denne erfaringsbaserte kompetansen gir oss en 
unik konkurransefordel og skal være grunnpila-
ren i sikre og miljøvennlige offshoreaktiviteter i 
arktiske strøk i fremtiden. 

• Når det gjelder Polhavet er det grunn til en mer 
forsiktig tilnærming siden det frem til i dag ikke 
eksisterer tilstrekkelige beredskapsløsninger for 
aktivitet i disse områdene. Det er eksempelvis i 
dag ikke utstyr for å fjerne eventuelt oljesøl på is.

Krevende operasjoner i sårbare områder

Hovedutfordringen knyttet til næringsvirksom-
het i nordområdene er at den arktiske naturen er 
sårbar for påvirkning utenfra og har lang restitu-
sjonstid etter inngrep og ulykker. Økosystemene 
er karakterisert ved relativt få arter i høyt antall 
der mange av artene vokser sakte, lever lenge, har 
lav reproduksjonsrate og er samtidig nøkkelarter i 
energitransporten i økosystemet eller mellom øko-
systemer. Slike økosystemer er generelt definert 
som sårbare; noe som er bakgrunn for den store 
oppmerksomheten mot mulige konsekvenser av 
næringsutviklingen i området.

En annen utfordring er at nordområdene ikke er 
uniforme med hensyn til økosystemenes sammen-
setning, og det er store sesongmessige variasjoner. 
Dette betyr at sårbarhetsvurderinger ikke kan 
utføres universelt, men må knyttes til konkrete 
aktiviteter, årstider og områder. De høye konsen-
trasjonene av både av fugl, fisk og pattedyr gjør at 
konsekvenspotensialet ved ytre påvirkning regnes 
for å være stort i deres leveområder.

Fiskeressursene i nordområdene er karakterisert 
med tette og store konsentrasjoner i begrensede 
områder. Dette er utfordrende med tanke på ulyk-
ker med forurensende utslipp. Gyteområdene er 
relativt små og med høy konsentrasjon av fisk i 
motsetning til lenger sør, hvor områdene har større 
utstrekning. Sjøfugler er gjerne dominerende arter 
i disse økosystemene. Mange av disse hekker i 
konsentrerte kolonier, og i enkelte tilfeller henter 
de også næring i mindre områder.

Norges Rederiforbund mener:
• Vi skal arbeide nasjonalt og internasjonalt for å 

sikre at næringsaktivitet i nordområdene følger de 
høyeste standarder for helse, miljø og sikkerhet for 
å hindre og begrense ulykker og skadelige utslipp. 

• Aktiviteten som skal foregå i nordområdene 
skal være forankret i en tydelig holdning til 
miljø, sikkerhet og beredskap. 

• Områdene i nord er særlig utfordrende med 
hensyn til mer ekstremt vær og lange avstander. 
Dette gjør at vi må stille andre og strengere krav 
til sikkerhet og beredskap samt utvikle realis-
tiske, men ambisiøse miljøkrav. 

Foto: tromS oFFSHoreAnTATTe uoppdAgede peTRoleumSReSSuRSeR I ARKTIS. 
Kilde: united StateS geological Survey
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Sjøisen reduseres

Havområdene lengst i nord har vært vanskelig 
tilgjengelige på grunn av tykk flerårsis, men klima-
endringene er i ferd med å forandre dette. Endrin-
gene vi ser i de nordligste havområdene materiali-
serer seg tydeligst gjennom reduksjon i sjøisen. 

Hovedutfordringen rent klimamessig ligger i at økt 
issmelting i større deler av årstidene gir tynnere is 
vinterstid. Denne såkalte årsisen smelter raskt, er 
langt lettere å bryte opp og fører til at den ekstremt 
harde flerårsisen eksponeres for direkte påvirk-
ning. Utbredelsen av flerårsis har derfor blitt bety-
delig redusert noe som fører til at iskanten har flyt-
tet seg nord for Svalbard og Den nordlige sjørute er 
dermed tilnærmet isfri. De siste årene har det vært 
isfritt i hele Nordvestpassasjen og i Beauforthavet 
nord for Alaska. Et isfritt hav gjør ferdsel lettere, 
og særlig i Beauforthavet som har vært særpreget 
ved at isen har beveget seg i virvler uten noe som 
helst synlig mønster noe som har ført til at ferdsel i 
området har vært svært utfordrende.

Observasjoner av utberedelsen av sjøis fra satellit-
ter i perioden 1979 til 2006 viser en årlig reduksjon 
på 45 000 km2 sjøis, en reduksjon tilsvarende 3,7 
prosent per tiår. Dette har foreløpig kuliminert 
med at det i 2012 ble det satt smelterekord i Arktis. 
Isutbredelsen i 2012 var hele 700 000 km2 lavere 
enn forrige rekord fra 2007, noe som tilsvarer et 
areal mer enn to ganger Norges flateareal.

Klimabudskapet er at issmeltingen i Arktis er dra-
matisk og svært alvorlig. Likevel må det understre-
kes at i overskuelig fremtid vil disse havområdene 
være dekket av is i det mørke og kalde vinterhalv-
året. Isforholdene vil kunne variere sterkt fra år 
til år. Den nære fremtid vil vise om trenden med 
større nedsmelting fortsetter, men regulær helårs 
seilas gjennom disse havområdene er uansett et 
stykke frem i tid. Mest sannsynlig vil det være 
seilingsmuligheter i omkring 4-6 måneder av året. 
Det er anslått at volumet transportert gjennom den 
nordlige sjørute vil øke fra 1,5 millioner tonn i 2002 
til 50 millioner tonn i 2020.

Norges Rederiforbund mener:
• Utslipp av klimagasser utgjør et alvorlig globalt 

problem. Løsningen må derfor reguleres gjen-
nom globale bindende avtaler. Vi vil jobbe aktivt 
sammen med norske myndigheter for å redu-
sere utslipp av klimagasser og avgasspartikler 
som kan fremskynde nedsmeltingen av polisen.

Norges Rederforbund har vedtatt en miljøvisjon 
som forplikter næringen til å ta et særskilt ansvar 

med hensyn til påvirkning av ytre miljø: «Norsk 
skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet skal 
ikke ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft». 

Tette konsentrasjoner av sårbare naturressurser 
sammen med polare lavtrykk, ising, tåke, mørke, 
store avstander og klimatiske utfordringer gjør 
risikobildet utfordrende og sammensatt. Kunnskap 
om disse utfordringene, erfaring fra operasjoner og 
utvikling av ny teknologi er avgjørende for å sikre 
operasjoner i områdene.

I de mest sårbare områdene som iskanten og kyst-
linjen, blir konsekvensene ved en ytre påvirkning 
betydelig. Selv mindre mengder av for eksempel 
olje kan gi store konsekvenser avhengig av tid på 
året, utslippssted og rådende værforhold under 
og etter utslippet. Lange perioder med mørke og 
ekstrem kulde påvirker arbeidsforholdene for 
mannskap og utstyr med økt sannsynlighet for 
utmattelse, nedising av fartøy og materialskader på 
oljevernutstyr som lenser og oljeopptagere. 

Store avstander til land gjør at for eksempel heli-
koptre ikke kan fly over lengre avstander uten påfyll 
av drivstoff. Transport av personell og utstyr til og 
fra innretninger tar lang tid både under normal 
drift, ved personellskader og ved evakuering. Lang 
responstid øker sannsynlighet for større omfang 
og konsekvenser av skadene. Kommunikasjon med 
og mellom innretninger og skip vanskeliggjøres av 
generelt dårlig dekning. 

Nordområdene og Arktis har vært gjenstand for en 
rekke risikoanalyser med hensyn til sikkerhet og 
ytre miljø, spesielt relatert til utvinning av olje og 
gass i Barentshavet. Det er viktig å ta hensyn til og 
benytte resultatene i det videre arbeidet.

Ivaretagelse av sikkerheten til personell ombord 
må alltid være høyeste prioritet. Maritimt personell 
er vant til å ferdes langt hjemmefra, men operasjo-
ner under ekstreme og uforutsigbare klimatiske 
forhold krever grundig opplæring og trening, for å 
takle langvarige fysiske og mentale påkjenninger.
Økt produksjonsaktivitet i nordområdene vil gi økt 
maritim aktivitet. Vi vil se en økning både i trafikk-
volum og antall skipstyper.

Både tradisjonell redningstjeneste og oljevernbe-
redskap stilles overfor store og nye utfordringer i 
arktiske strøk. Den største trusselen mot havmil-
jøet i arktiske strøk er oljeforurensning. Et utslipp 
av for eksempel tung bunkersolje i nordområdene 
vil være vanskelig å samle opp og i mange tilfeller 
påføre skade på ytre miljø. 

Det har lenge vært aktivitet i nordområdene der 
norske rederier og selskaper har vært sentrale 
både i Norge, Canada og Russland. Fra seismiske 
undersøkelser via prøveboringer, utbygging og 
drift til uttransportering av olje eller gass. På norsk 
sokkel er Snøhvit og Goliat kjente utbygginger i 
nordområdene hvor norsk maritim kompetanse har 
vært avgjørende for gjennomføringen, men norske 
interesser har også vært involvert i prøveboringer 
på Stokhman-feltet, Skrugard og bøyelasting på 
kanadisk sokkel. Denne kompetansen er en viktig 
forutsetning for sikker og miljøvennlige operasjoner 
og næringsutvikling i nordområdene i fremtiden.

De viktigste elementene på den operative siden er 
å legge til rette for bruk av fartøyer med nødvendig 
isklasse samt støttefartøy eller konvoier, der ett 
av skipene har medisinsk støtteapparat, i planlagt 
seilas innenfor en definert transarktisk seilingsled 
underlagt trafikkovervåking. Slike samseilinger bør 
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koordineres, slik at man har flere ressurser tilgjenge-
lig, samtidig som trafikkovervåking og de arktiske 
staters beredskap må være godt ivaretatt og til å stole 
på.  Andre prioriterte områder er å optimalisere 
kommunikasjonsmulighetene; både satellitt og tra-
disjonell radiokommunikasjon. Vi ønsker at myn-
dighetene skal legge til rette for ny radiostasjon for 
lytting på kortbølge, og utvide med flere satellitter 
som dekker nordområdene. Dette kan kombineres 
med å opprette redningsbase med medisinsk perso-
nell og utstyr for eksempel på Svalbard.

Norges Rederiforbund mener:
• Et sterkt norsk flagg er viktig for at Norge skal 

være en ledende aktør internasjonalt bl.a. når 
regelverksutformingen i nordområdene blir 
utarbeidet i ulike internasjonale organer. Det er 
derfor avgjørende også innenfor dette området 
at Norge har attraktive og konkurransedyktige 
betingelser knyttet til maritim virksomhet.  

• IMOs Polarkode, som er under utvikling, må 
gjøres obligatorisk for alle fartøy den gjelder for. 

• Det bør etableres transarktiske seilingsleder 
med trafikkovervåking.

• Effektiv elektronisk informasjonsutveksling 
og overvåkningssystemer på tvers av sektorer 
og landegrenser i det sirkumpolære området er 
nødvendig. 

• EUs arbeid med harmonisering og forenkling 
av formalitetsrutiner for skip ved ankomst til og 
avgang fra havner er positivt.

• Normale operasjonelle utslipp fra skip, hovedsake-
lig regulert gjennom IMO, vil kunne få økte kon-
sekvenser for det ytre miljø. Det kan være aktuelt 
å foreta ytterligere risiko- og konsekvensvurderin-
ger for denne type utslipp i isfylte områder. 

• Bruken av støttefartøy eller konvoier, der ett av 
skipene har medisinsk støtteapparat, bør økes.

• Hver innretning eller installasjon bør ha til-
gjengelig beredskapsfartøy som samtidig dan-
ner en pool slik at de kan støtte hverandre og 
takle flere situasjoner tross for lang responstid 
fra land.

• At et felles teknisk regelverk tilpasses forhol-
dene: Jobbe for at sokkelstater, kyststater og 
flaggstater enes om felles tekniske krav. Typiske 
fokusområder på flyttbare innretninger kan 
være skrog, maskin, dekk, lasteutstyr, bore- og 
prosessutstyr, belysning, sikkerhetsutstyr, avis-
ingsutstyr, evakueringsutstyr, nødbelysning og 
personlig redningsutstyr. 

• Vi skal støtte forenklingsarbeid som initieres 
og se dette i sammenheng med prosesser som 
finner sted på internasjonalt nivå gjennom 
arbeider i IMOs komité for forenkling (FAL).

Sikkerhet og beredskap

Norske rederier har gjennom mange generasjoner 
erfaring fra aktivitet i nordområdene. Sjøtransport 
har vært livsnerven for en del av samfunnene på 
grunn av dårlig eller manglende infrastruktur på 
land. Aktivitet i mørke, is og med polare lavtrykk 
som er vanskelig å forutse, stiller mannskap og 
utstyr overfor utfordringer som krever spesial-
kompetanse og erfaring. Den erfaring som norske 
rederier har bygget opp over lang tid er basis for 
den aktiviteten som har kommet etter at petrole-
umsaktivitetene har beveget seg nordover.

Det forventes at norske myndigheter planlegger 
og dimensjonerer nødvendig oljevernberedskap i 
nordområdene med hensyn til responstid, overvå-
king og tilstedeværelse av operativt personell med 
teknisk, arktisk kompetanse. Det forventes at det 

blir bygd opp en beredskap basert på kapasitet og 
kvalitet for å sikre at konsekvenser ved uhellsut-
slipp begrenses til samme nivå i nordområdene 
som for andre deler av norskekysten. Nøkkelfak-
torer her er værvarsling med isvarsel, isbrytertje-
nester, opplegg for konvoiering med støttefartøy, 
depoter med oljevernutstyr og trening av personell 
som skal arbeide under ekstreme vær- og førefor-
hold. Utviklingen av effektivt oljevernutstyr er et 
særlig innsatsområde siden det utstyret som i dag 
finnes på markedet ikke vil fungere like effektivt 
under ekstreme klimatiske forhold. Det forutsettes 
også at organiseringen mellom de forskjellige aktø-
rer innenfor oljevernberedskapen effektiviseres 
og samkjøres på en slik måte at alle tilgjengelige 
ressurser anvendes optimalt ved eventuelle utslipp 
fra skip som har aktivitet i området.

Økt aktivitet i områder med større avstand til land 
og med større forekomster av flerårsis, vil kreve 
særlige forberedelser og tiltak. Spesielt når det gjel-
der opplæring av personell, førstelinje-beredskap 
om bord og tett kontakt mot landorganisasjon. 

Et eksempel på slikt arbeid er initiativet for nasjo-
nalt samarbeid om å ivareta personsikkerheten 
ved økt aktivitet i nordområdene. Maritimt Forum 
Nord har sammen med Maritim21 tatt dette første 
steget for å utforme et større nasjonalt prosjekt på 
temaet personsikkerhet ved skips- og offshoreope-
rasjoner i norsk SAR-område (søk og redning). Det 
er behov for mer innsats rettet mot personsikker-
het for alle interessegrupper som har virksomhet i 
nordlige havområder.  Målet er at dette blir et splei-
selag mellom myndigheter, næringsliv og private 
selskap. Det er viktig med en slik samlet innsats for 
å skape nødvendige nettverk.
Norges Rederiforbund mener:

• Vi skal samarbeide med norske myndigheter 
for å drive frem en global utvikling som sikrer at 
IMO-regelverk/Polarkoden skal gjelde for alle 
og legge de tekniske og operasjonelle rammene 
for kvalitetsskipsfart i nordområdene.

• Det må utvikles effektive responsprosedyrer for 
arbeid i nordområdene. Vi ser det som positivt 
at aktiviteten også vil bidra til oppbygging av 
lokal tilstedeværelse, kompetansebygging og 
betydelige ringvirkninger i nord. 

Centre for High North Logistics (CHNL)

Senteret ble etablert våren 2009, i et samarbeid 
mellom Norges Rederiforbund, Utenriksdepar-
tementet, Det Norske Veritas og Tschudi Ship-
ping. CHNL har til hensikt å samle og formidle 
informasjon av betydning for alle som ønsker 
å bidra til oppbygging av logistikktjenester i 
Nordområdene, med særlig vekt på skipsfart. 
Senteret arrangerer blant annet konferanser 
som samler relevante aktører. CHNL har 
kontor i Kirkenes, og har bidratt til oppret-
telsen av et Arctic Logistics Information Office 
(ARCLIO) som også operer i Murmansk. 
Hovedfokus for CHNL i 2012-2013 er lansering 
og drift av en engelskspråklig database som skal 
bli et knutepunkt for kunnskap om maritime 
forhold i nordområdene, kalt Arctic Resources 
& Transport Information System (ARCTIS). 
Målet er å knytte sammen kunnskap fra både 
næringslivsaktører, myndigheter og forsknings-
institusjoner til nytte for alle disse brukerne, 
med faglig anerkjente redaktører og bidragsy-
tere fra ulike land. Norges Rederiforbund støt-
ter CHNL og er representert i styret.

fRA melKØyA. Foto: Statoil
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Innovasjon og teknologi i nordområdene

For å utvikle de store mulighetene som er i nord tren-
ger vi innovasjon og ny teknologi. Norsk maritim 
næring er i dag verdensledende innenfor innovasjon 
og nyskaping.  Hele det norske maritime miljøet 
bør kunne bidra til å realisere mulighetene, og løse 
utfordringene vi står overfor i nordområdene. Dette 
er viktig for å skape muligheter til regional verdiska-
ping og arbeidsplasser, sikre utvikling i nordområ-
dene, legitimitet i landsdelen og sikre nødvendige 
investeringer i infrastruktur og beredskap.

Vi står overfor spesifikke utfordringer med hensyn 
til økt innovasjon og næringslivsutvikling i Nord-
Norge. Bosettings- og næringsstrukturen her er 
svært ulik resten av landet med små og spredt loka-
liserte bedrifter, og innovasjons- og nyskapingsev-
nen er lav sammenlignet med landsgjennomsnittet. 
Både myndigheter og norske næringsaktører må 
derfor fremme satsing på innovasjon og verdiska-
ping som en sentral del av nordområdearbeidet. 
Satsingen innebærer en styrking av forsk nings- og 
utdanningsinstitusjoner, utbedring av infrastruk-
tur, fokus på miljø, klima og beredskap, og tiltak for 
å øke verdiskaping og innovasjonsaktivitet.

Økt innovasjonsaktivitet må ta utgangspunkt i lands-
delens fortrinn. For å utnytte potensialet i nord må 

det satses på å styrke forskningsmiljøene, med særlig 
vekt på arktisk teknologi og maritim virksomhet. 

En helhetlig industriell, bærekraftig og kompetan-
semessig utvikling krever samarbeid mellom inter-
nasjonale, nasjonale og regionale aktører. Oppret-
telsen av regionale forskningsfond, i kombinasjon 
med regjeringens strategiske grep om innovasjon 
og økt FoU-innsats, styrker samarbeidet mellom 
FoU-miljøer og næringsliv. De regionale forsk-
ningsfondene bygger opp om forskingsevnen gjen-
nom regional forsking, innovasjon og utvikling. 
Som en del av nordområdesatsingen skal om lag 5 
prosent av avkastningen settes av til de tre nordlig-
ste fylkene. VRI-, ARENA- og NCE-programmene 
skal sørge for fylkesovergripende samarbeid. Sam-
let gir dette en helhetlig og tung regional politikk 
for kompetanseutvikling og regional verdiskaping.

Det er viktig at myndighetenes satsing i nord har et 
betydelig innovasjonsfokus med sikte på å utvikle 
ny og fremtidsrettet teknologi. Det er positivt at 
mye av dette arbeidet skjer i samarbeid med lokale 
aktører i nord. 

Vi må hensynta at det er andre aktører i de samme 
områdene. Særlig Russland er sentrale, men også 
andre arktiske stater. Vi må derfor samarbeide både 
med disse aktørene i tillegg til lokale aktører i den 

nordlige landsdelen. Våre interesser i nord ivaretas 
best ved at vi har en forvaltning av ressursene som 
gir internasjonal anerkjennelse og legitimitet. Det 
krever kunnskap, kompetanse, innovasjonsevne 
og god teknologi i både i forvaltningen og hos alle 
aktører i samfunns- og næringsliv som gjennom sin 
virksomhet skal bidra til en vellykket satsing.

Maritim næring

Den norske maritime næringen har vist evne til å 
utvikle en verdensledende maritim klynge på basis 
av kunnskap. Verdiskaping per arbeidstaker er 
blant de høyeste i Norge.

Kombinasjonen av rederier med kunnskap om nye 
behov og en effektiv næringsklynge er hovedfor-
klaringen på den maritime næringens posisjon. 
Rederiene og deres eiere er, i sin stadige søken etter 
bedre og mer effektive løsninger, motoren i den 
maritime næringen. Sjøfolkene er sentrale bærere 
av erfaringer og kunnskap fra sjø til land og mel-
lom aktørene på land (jf FAFO-rapporten Fra sjø 
til land. Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim 
næring fram mot 2020, 2012). Den norske maritime 
klyngen har en bredde som gjør den bortimot kom-
plett innenfor de kunnskapsintensive områdene, 
inkludert verft, utstyrsleverandører og maritime 

tjenester. En svært sterk intern konkurranse gjør 
den enkelte aktør konkurransedyktig og globalt 
slagkraftig. Samtidig har den maritime klyngen 
etablert et tett og effektivt samarbeid på de områ-
der hvor felles satsing gir felles fortjeneste.

For å utnytte de store maritime mulighetene i nord-
områdene er det viktig å sikre at Norge fortsatt er 
et attraktivt sted for de mest innovasjonsdrivende 
delene av næringen. Uten rederier med hovedkontor 
og aktive eiere i Norge og et kritisk antall norske 
sjøfolk, vil grunnlaget for den maritime næringens 
sterke innovasjonsevne falle bort. Derfor må en 
strategi og politikk for innovasjon i den maritime 
næringen basere seg på konkurransedyktige vilkår for 
henholdsvis rederier, deres eiere og sjøfolk. Nærin-
gens tiltak innen rekruttering og kompetansebygging 
bidrar til å opprettholde innovasjonsevnen på sikt.

Den norske maritime næringen har alltid vært i 
forkant av utviklingen. Norske skip og offshore-
fartøyer hører til verdens mest avanserte, og egner 
seg derfor godt for virksomhet i nordlige farvann. 
Nytenkning og samarbeid med skipsingeniører, 
sjøfolk og industridesignere i den maritime klyn-
gen har gitt resultater som har vakt internasjonal 
oppsikt. Dette viser at Norge har forutsetninger for 
fortsatt å være en verdensledende maritim nasjon 
og en fremtidig ledende aktør i nordområdene.
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Fornybar energi (spesielt offshore vind) er et nytt 
og spennende område hvor den maritime nærin-
gen nå vokser. Norske aktører bruker sin kompe-
tanse fra oljerelatert virksomhet til å utvikle nye 
markedsmuligheter.

Norges Rederiforbund mener:
• Norge skal posisjonere seg slik at vi klarer å 

kombinere tradisjonell og ny næringsaktivitet 
på en forsvarlig og bærekraftig måte i nordom-
rådene.  Innovasjon og teknologi er sentrale 
komponenter for å nå dette målet. 

• Nærvær av nasjonalt og internasjonalt konkur-
ransedyktige kunnskapsinstitusjoner i nord 
er sentralt for å skape innovasjonsmiljøer og 
teknologiutvikling. Disse miljøene må legge 
fundamentet for varige ringvirkninger i hele 
landsdelen på både kort og lang sikt. 

• Den maritime næringen er en av Norges mest 
verdifulle fornybare ressurser. Næringsliv og 
myndigheter må sammen forvalte og viderefor-
edle dette konkurransedyktige kunnskapsmil-
jøet med global tyngde og tiltrekningskraft. 

• Kunnskap gir ikke varige konkurransefortrinn 
uten at den fornyes og at vi bruker den til å 
skape noe nytt. Det er evnen til innovasjon og 
nyskaping som bestemmer om den maritime 
næringen skal opprettholde sin sterke posi-
sjon. Teknologi kan også kopieres av andre. Vi 
beholder ikke forspranget uten vilje til å satse 
og investere. Vi må derfor være best både på 
kunnskap og innovasjon om vi skal beholde vårt 
globale forsprang. 

• Norske myndigheter må i samarbeide med 
næringen jobbe aktivt for at norsk maritim 
virksomhet og i fremtiden blir verdensledende 
innen innovasjon og teknologiutvikling gjen-
nom en aktiv og målrettet næringspolitikk.

• Myndighetene bør føre en mer aktiv politikk 
når det gjelder utvikling av fornybare energi-
kilder som eksempelvis offshore vind og bølge. 
Norsk maritim næring ønsker å spille en viktig 
rolle i dette arbeidet. 

Kompetanse er avgjørende

Norge har lang tradisjon for, og bred erfaring fra, 
både olje- og gassutvikling og krevende maritime 
operasjoner. Dette har ført til at Norge i dag har 
et av verdens mest komplette maritime miljøer. 
Vi har kompetanse til å drive krevende maritime 
operasjoner – for eksempel logistikk og produksjon 
offshore på lisenser opp til 500 km fra land og på 
hav ned til 3000 meter. 

Kompetansen som er bygget opp i det norske mari-
time miljøet er derfor et godt utgangspunkt for både 
petroleumsaktivitet i Barentshavet og Norskehavet, 
og generell skipsfart i nordområdene. Allikevel 
stiller økende aktivitet i nordområdene næringen 
overfor tilleggsutfordringer som er knyttet til:
• Svært lange avstander til land
• Meget krevende maritime forhold 
• Svak industriell infrastruktur
• Krevende miljøutfordringer 
• Beredskap, søk og redning (SAR)

Det er viktig at norske myndigheter legger til rette for 
at vår maritime kompetanse kan benyttes i utviklin-
gen av nordområdene. Norges interesser i de arktiske 
strøk krever at hele nasjonens kunnskap, ressurser 
og erfaring mobiliseres. Dette innebærer at maritime 
kompetanseinitiativ må ta innover seg de utfordrin-
ger krevende arktiske operasjoner fører med seg. 

Norges Rederiforbund har utviklet følgende visjon 
for kompetansefeltet: 
«For å kunne være verdens ledende maritime nasjon skal 
norsk maritim næring til enhver tid ha medarbeidere på 
sjø og land med optimal kompetanse til konkurransedyk-
tig kostnad.» 

Med fremtidens satsing i nordområdene er det 
nødvendig at den maritime utdanningskapasi-
teten økes. Det må være mulighet for å bygge på 
sertifikatutdanningene slik at kandidatene kom-
mer videre og får særskilt operasjonskompetanse. 
Et eksempel på et slikt initiativ er avtalen som 
ble underskrevet i starten av 2012: Universitetet i 
Tromsø, Universitetet i Nordland og de maritime 
fagskolene i begge byene skal samarbeide tettere. 
Noe som skal gi maritim utdanning i Nord-Norge 
et løft. Avtalen dekker hele spekteret fra fagbrev til 
doktorgrader. Et annet eksempel er Handelshøg-
skolen i Bodø ved Universitetet i Nordland (UiN) 
som nå etablerer flere studietilbud i maritime fag, 
blant annet rettet mot rederiadministrasjoner og 
sjøoffiserer, der det legges vekt på å gi ansatte med 
bakgrunn fra maritim fagskole en videreutdan-
ningsmulighet innenfor maritim økonomi og 
ledelse.

Norges Rederiforbund mener: 
• For å tiltrekke seg og  utvikle kompetente med-

arbeidere må næringsutviklingen synliggjøres 
for aktuelle elever og studenter. Det må jobbes 
for å synliggjøre de muligheter utvikling av 
nordområdene vil gi på sikt for elever og studen-
ter generelt, og i Nord- Norge spesielt. Interna-
sjonale miljøer bør også være en del av dette.  

• Miljøer som driver med forskning og utvikling 
knyttet til nordområdene må gis gode ramme-
betingelser. Eksempler på slike miljøer er Polar-
instituttet, NORUT, MARINTEK og SINTEF. 
Det samme gjelder for nyetablerte satsinger 
som «Forsknings- og kompetansesenter for petrole-
umsvirksomheten i nordområdene og Arktis» som 
Olje- og energidepartementet (OED) og Uten-
riksdepartementets (UD) skal bygge opp. 

• Det er viktig å bidra til langsiktig, strukturert sam-
arbeid mellom forskningsmiljøer, utdanningsinsti-
tusjoner og industriaktører gjennom initiativ som 
Maritim21 og Global Maritime Knowledge Hub.

• Relasjoner til internasjonale kompetansemiljøer 
må utvikles og styrkes. 

• Det må jobbes aktivt med rekruttering og utvikling 
av dyktige kandidater. Krevende maritime opera-
sjoner i nord krever kompetente medarbeidere. 

Foto: Utkilen as
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Medarbeidere på sjø og land som jobber i 
nordområdene må ha kunnskap og forståelse for 
arktiske forhold. Disse kan rekrutteres på tvers av 
fagmiljøer. Meteorologer, geologer, ingeniører og 
sjøoffiserer kan sammen løse utfordringene.  

• Det må jobbes for å utvikle kompetansekrav og 
standarder som er i tråd med de utfordringer 
som finnes i nordområdene.

• Spesialiserte utdanningstilbud med fokus på nord-
områdene/arktiske operasjoner må videreutvikles 
og forsterkes. The University Centre in Svalbard 
(UNIS), og Maritim Arktisk Kompetanse (MAK) 
som tilbys av UiT, er eksempler på dette. 

• Samarbeidet med MARKOM 2020 er 
viktig for den spesialiserte maritime 
profesjonsutdanningen. 

Infrastruktur i nord

Infrastruktur er den underliggende strukturen som 
trengs for å få samfunnet til å fungere effektivt. Dette 
innbefatter blant annet veier og gater, flyplasser, hav-
ner (og farleder med fyrtårn, sjømerker osv.), jernba-
ner, kraftforsyning, telekommunikasjonsmidler (inkl. 
bredbånd), bygg, vann- og avløpsnett (kloakkanlegg) 
og avfallshåndtering. Infrastrukturen må overvåkes, 
styres og vedlikeholdes.

All forflytning av personer og gods krever en 
form for tilrettelegging gjennom oppretting av 
en hensiktsmessig infrastruktur.  Infrastrukturen 
muliggjør kontakt mellom mennesker og flytting 
av gjenstander mellom ulike destinasjoner. Kom-
munikasjonsårer som telefoni, data og satellitter, i 
tillegg til sikker og stabil energiforsyning, er avgjø-
rende faktorer for et velfungerende samfunn med 
et verdiskapende næringsliv.

Helhetlige transportløsninger

Dagens infrastruktur i nordområdene er ikke til-
strekkelig for å møte de fremtidige vekstanslagene 
i regionen. Myndighetenes ambisiøse målsettinger 
på vegne av landsdelen må derfor også gjøre seg 
gjeldende for fremtidens infrastruktur i nord. I 
Norge er det tradisjon for en sterk offentlig delta-
kelse i utformingen, byggingen og driften av infra-
struktur. Det er derfor viktig at myndighetene er en 
sterk og aktiv aktør når fremtidens infrastruktur i 
nord skal utformes.  

Norske myndigheter har startet dette arbeidet. 
Ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2010-
2019, varslet regjeringen en særskilt gjennomgang 
av transportinfrastrukturen i nordområdene. Målet 
med utredningen var å framskaffe bedre kunn-
skapsgrunnlag for framtidige beslutninger om 
infrastrukturutvikling i nord. Følgende næringer 
ble utpekt som spesielt viktige og dannet grunnlag 
for rapportens struktur; petroleum, fiskeri/hav-
bruk, reiseliv, industri, gruve- og bergverksdrift og 
internasjonal skipsfart/maritime næringer.

Denne utredningen er etter vår oppfatning man-
gelfull når det kommer til sjøtransporten.  Norges 
Rederiforbund mener norske myndigheter også 
i nord må være langt mer ambisiøse når det kom-
mer til planlegging og gjennomføring av helhetlige 
transportløsninger til sjøs. 

Den framtidige internasjonale etterspørselen etter 
råvarer vil være svært avgjørende for nærings-
strukturen, og der igjennom behovet for fremtidig 
infrastruktur i nord.  

Vi vet allerede med høy grad av sikkerhet at 
verdens energibehov vil øke sterkt i årene som 
kommer. Dette som en følge av at millioner av 
mennesker verden over tar steget fra fattigdom til 
et høyere velstandsnivå. Energi er en nøkkelfaktor 
i denne utviklingen. Det samme vil gjelde for 
etterspørselen etter norsk fisk og norske mineraler. 
Nord-Norge vil være viktig innenfor alle disse seg-
mentene i årene framover. Landsdelen er i tillegg 
etterspurt internasjonalt som reiselivsdestinasjon. 
En forutsetning for vekst innenfor alle disse seg-
mentene er en god og framtidsrettet infrastruktur. 

Naturressursene gir grunnlag for ny og 
fremtidig vekst i nord i næringer som olje- 
og gass, gruve og industri, fiskeoppdrett og 
turisme. Mineralfunn i nabolandene og nye 
internasjonale transportårer kan også gi nye 
utfordringer for norsk transport. Framtidig vekst 
krever konsentrert satsing i noen vekstregioner 
for å utvikle attraktive og sterke næringsmiljøer 
med god kompetanse. Dette må skje i et samspill 
med de to store byene i landsdelen, Tromsø og 
Bodø. Transportstrømmene konsentreres til 
vekstregionene som bør ha tilgang til effektive 
transportknutepunkter, korridortilganger 
innenlands og ut til internasjonale markeder. 
Det er behov for gode veger til regionsentrene, 
gode tverrforbindelser fra havbruksområdene 
inn til riksveg og jernbane og styrking av 
hovedforbindelsen E6 og øst-vest forbindelsene 
til nabolandene. I tillegg må det etableres 
gode havner og terminalknutepunkter på alle 
strategiske steder i nord. 

Fra lokalt hold er det ønsker og forslag til nasjonale 
og grenseoverskridende investeringsprosjekter for 
å dekke framtidige transportbehov nasjonalt og i 
nabolandene. For å sikre god ressursanvendelse 
er det nødvendig å få en samlet vurdering av ulike 
lokale initiativ til transportløsninger med hensyn 
til trafikkgrunnlaget. 

Data, telefoni og satellittkommunikasjon

Alle moderne samfunn som ønsker vekst og utvik-
ling må ha en moderne og tidsmessig infrastruktur 
når det kommer til data, telefoni, satellittkom-
munikasjon og andre fremtidsrettede måter å 
kommunisere på. I nordområdene er det i tillegg 
svært viktig ut fra et sjøsikkerhetsperspektiv at det 
er gode muligheter for effektiv kommunikasjon i 
de nordlige havområdene. 

kilde nasjonal transPortPlans sekretariat
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Fremtidig energibehov

Infrastruktur som står for forsyning av energi 
er grunnleggende for vekst og utvikling. I 
Nord-Norge har det gjennom flere år vært store 
utfordringer knyttet til infrastrukturen mellom 
Sør-Norge og Nord-Norge. Dette har vært en flas-
kehals i energiforsyningen som tidvis har medført 
høye energipriser i landsdelen. Høye og ustabile 
energipriser er et dårlig utgangspunkt for fremtidig 
næringsutvikling. I tillegg har det gjort det vanske-
lig å etablere og utbygge de store fornybare energi-
ressursene som landsdelen innehar i form av vind-
kraft, bølgekraft, havvindmøller etc. Det vil og i en 
ustabil situasjon på energisiden være lite attraktivt 
å forsyne fremtidige petroleumsinstallasjoner med 
kraft fra land som erstatning for gasskraftverk på 
hver enkelt installasjon.  

Norges Rederiforbund mener:
• Det er avgjørende at nødvendig infrastruktur er 

på plass innen et relativt kort tidsperspektiv, for 
å kunne nå våre målsettinger innen hver av disse 
vekstregionene. Tilstrekkelig og hensiktsmessig 
infrastruktur er en svært viktig rammebetin-
gelse for vekst og utvikling. 

• Potensialet for bedre samordning av framtidige 
planer for transportinfrastruktur mellom lan-
dene i regionen må kartlegges.

• Norge skal ta mål av seg til å sikre vår nord-
lige landsdel en ledende posisjon innen 
data, telefoni og satellittkommunikasjon i 
nordområdene.

• Det er nødvendig få på plass en moderne og 
fremtidsrettet energiinfrastruktur i nordom-
rådene. Det må snarest bygges infrastruktur 
som sikrer god energiutveksling  mellom Nord-
Norge og Sør-Norge.  

Styrking av verfts- og  
verkstedskapasiteten i nord

Verft kan grovt sett deles i to grupper: Verftene som 
bygger nye skip og andre maritime installasjoner, 
og de som beskjeftiger seg med reparasjon og 
vedlikehold av skip som er i drift. De siste kalles 
reparasjonsverft. 

Maritim næring er viktig for verdiskaping og 
sysselsetting i Norge, spesielt langs kysten. I flere 
av landets kystkommuner er over halvparten av 
innbyggerne ansatt i næringen. Verftene er en 
viktig komponent i den maritime klyngen, og vi har 
en levende og vital verftsindustri representert i en 
rekke av våre fylker og kommuner. Norske verft er 
verdensledende innen bygging av maritime skip og 
konstruksjoner og er preget av høy kompetanse og 
en sterk innovasjonsevne. 

Om lag 35 000 personer er sysselsatt innen bygging 
av skip og oljeplattformer. Samtidig er vel 50 000 
ansatt hos tjeneste- og utstyrsleverandører til mari-
tim sektor og offshoreindustrien. I 34 kommuner 
er flere enn 20 prosent av de sysselsatte i nærings-
livet knyttet til verft, utstyrs- og tjenesteleveran-
dørbedrifter. Mange av disse er eksportbedrifter til 
internasjonal skips- og offshoreindustri.

Fra norske rederier sin side blir det påpekt at en av 
flaskehalsene er den manglende dokk-kapasiteten 
i nord. Rederiene viser til at det bare er fire dokker i 
Nord-Norge som kan ta i mot den type serviceskip 
som arbeider i tilknytning til petroleumsvirksom-
heten i nordområdene. Hvis disse dokkene skulle 
være opptatt, betyr det at skipene må til Vestlandet 
for nødvendige reparasjoner og vedlikehold.
Sett fra oljeselskapenes og rederienes side er det 

en stor utfordring at verkstedskapasiteten er bygd 
betydelig ned de siste 20 årene. De fremste verkste-
dene finnes i dag i Sandnessjøen, Nesna, Svolvær, 
Harstad, Tromsø og Kirkenes. 

Norges Rederiforbund mener:
• En aktiv og ambisiøs politikk i nordområdene 

både når det gjelder petroleumsressursene samt 
en generell maritim satsing i nord vil være svært 
viktig for norsk verftsindustri i fremtiden. 

• Det er viktig med stabile og gode rammebe-
tingelser i den maritime politikken for å sikre 

investeringsviljen i maritim næring. Dette er 
selve bærebjelken for norsk verftsindustri.

• Kapasiteten innen verftsindustrien må være på 
et slikt nivå at prosjekter ikke blir stanset eller 
utsatt som en følge av manglende kapasitet.

• For å unngå unødvendige seilinger mellom nord 
og sør, bør verfts- og verkstedskapasiteten i 
nordområdene styrkes. Dette vil også styrke de 
regionale ringvirkningene fra den fremtidige 
petromaritime virksomheten i Nord-Norge.

Foto: Fotolia
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« Debatten om utviklingen i nord stiller særskilte krav 
til kunnskap og omtenksomhet. Forventninger om 
et økt aktivitetsnivå møter krav om vern av miljø og 
biologisk mangfold. Den norske maritime næringen har 
verdensledende kapasitet både teknologisk og kompe-
tansemessig til å gjennomføre krevende maritime 
operasjoner på en sikker og miljøvennlig måte. Det skaper 
store muligheter - og gir oss et ansvar for å bidra til en 
bærekraftig utvikling»

Foto: Fotolia
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Referanser og kilder:
Regjeringens nordområdemelding (Meld. St. 7 
(2011-2012))

Regjeringens nettsider og regjeringens  
nordområdeportal: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/kampanjer/
nordomradeportalen.html?id=450629

FAFO – rapport 2012:22 Fra sjø til land  
– Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim 
næring fram mot 2020

National Snow and Ice Data Center, Boulder CO

VRI-programmet
Forskningsrådets særlige satsing på forskning og 
innovasjon i norske regioner. VRI skal fremme 
innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping 
gjennom regional samhandling og en forsterket 
FoU-innsats i og for regionene. 
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satelli
te?c=Page&pagename=vri%2FHovedsidemal&
cid=1224529235249

ARENA-programmet
Tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig 
utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er 
å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid 
mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og 
offentlige utviklingsaktører. Arenaprogrammet 
er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, 
SIVA og Norges forskningsråd.
http://www.arenaprogrammet.no/

NCE-programmet
Norwegian Centres of Expertise er etablert for å 
forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekst-
kraftige og internasjonalt orienterte næringsklyn-
gene i Norge. Programmet skal bidra til å målrette, 
forbedre og akselerere pågående utviklingsproses-
ser i disse klyngene. 
http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/
Page_Meta____56195.aspx

The Arctic Institute
Et tverrfaglig, uavhengig tenketank med fokus på 
arktiske spørsmål.
http://www.thearcticinstitute.org/

EUMETSTAT
Hovedformålet med the European Organisation 
for the Exploitation of Meteorological Satellites 
(EUMETSAT) er å levere vær- og klimarelaterte 
satellittdata, bilder og produkter- 24 timer i døgnet, 
365 dager i året. Denne informasjonen er gitt til 
nasjonale meteorologitjenester
http://www.eumetsat.int/Home/index.htm

United States Geological Survey (USGS)
USGS er en vitenskapsorganisasjon som gir upar-
tisk informasjon om helsen til våre økosystemer og 
miljø, naturlige farer som truer oss, de naturgitte 
ressursene vi er avhengige av, konsekvenser av 
klima- og arealbruksendring.
http://www.usgs.gov/
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