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Hva betyr det å være "innovativ" havn?

…. En tilrettelegger for samfunnet, myndigheter, transportører, vareeiere, næring og 

eiere. Hva skal til?

• Hvilken infrastruktur må skapes?

• Eksisterende infrastruktur (retrofit)

• Fremtidig infrastruktur

• For hvem?

• De som har sine lokaler der

• De som skal bygge nye næringsaktiviteter

• De som skal ha transport til- og fra en terminal

• De som bor i nærområdet

• Hva må det jobbes aktivt med?

• Ny teknologi, standardisering, digitalisering, effektivisering 

• Bærekraftsmålene, grønn energi, dekarborisering

• Mobilitet, Intermodalitet, logistikk, fleksibilitet og enkelhet

• Hva må til ……
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Området må være en del av et større transportsystem
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Hva skal til for å tilrettelegge for fremtiden?
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Utfordringer, vi ser forskjellige retninger
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Miljøvennlig 
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Hydrogen

Batteri/Elektrisitet

LNG

MDO/Diesel

1. Må en terminal tilby alt?
2. Hva kreves av arealer og

infrastruktur?
3. Hva med sikkerhet?
4. Kan energien tilbys "mobilt" 

eller kreves store tanker og
produksjonsanlegg i området?

5. Hva vil dette bety for CAPEX?
6. Må valgene gjøres på lokalt

eller sentralt nivå?



Eksempler fra noen prosjekter 
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• Bærekraft

• Autonomitet

• Multimodalitet

• Nye transportformer

• Resiliens

• Karbonfangst
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• EU Horizon 2020 call: 

MG-2-6-2019: Moving freight by Water: 

Sustainable Infrastructure and Innovative Vessels

• Budget: EUR 7.5 Million

• Start: June 1st 2020

• End: May 31st 2023 (36 months)

• http://aegis.autonomous-ship.org/

AEGIS

http://aegis.autonomous-ship.org/
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Critical technologies and 

operations

• Logistics system redesign

• New terminal concepts

• Automatic cargo handling

• Autonomous and green shuttle

• Digital connectivity

• Policy measures

• Safety, security and resilience

To fartøy under bygging
Levering 2024
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Orkanger og Hitra Kysthavn

Orkanger: Utvikling av eksisterende infrastruktur Hitra: Utvikling av "ny" infrastruktur
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• Fleksibel: 
• Fleksibel tilpasning til godstype, fleksibel lasting – uten å 

binde opp fartøyet

• Lekter som produksjon-, distribusjon- eller lagringspunkt

• Økt operasjonell fleksibilitet

• Autonom:
• Driftskonsept og fjernoperasjon

• Redusert risiko for ulykker som involverer mennesker

• Forskjellige kostnadsprofiler og autonomitetsgrad ut fra 

behov 

• Smart:
• Benytter deler av last til framdrift (biogass/hybrid)

• Redusert kostnader gjennom samdrift og deling av 

logistikkressurser, sirkulærøkonomi 

• Redusert miljøavtrykk, grønn shipping

• Transport:
• Samkjøring av godstransport mellom aktører med 

synergier og felles behov (kombinasjonslaster)

• Smidig logistikk, miljø- og kostnadseffektive operasjoner 

• Økt overføring av gods fra vei til sjø

Kay.Fjortoft@sintef.no
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Det nye EU-prosjektet Seamless
• Autonomous cargo 

shuttles
• Remote control centres
• Automated and 

autonomous shore-side 
infrastructure

• Seamless freight flows
• Bird's eye on supply chain
• Full-scale demonstrations
• Transferability
• New business models
• Recommendations for 

policy makers

PS! Prosjektet har fått bevilgning men 
kontraktene er ennå ikke signert
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AutoPort
When AI optimizes port logistics and 

management

Technology for a better society



AutoPort Objectives
Collarboration project – IKTPluss – Norwegian Research Council 

Objectives:

Develop a research-based platform combining Autonomy, Artificial Intelligence, and 
Operational Research for optimizing goods flow in small-sized ports. 

• O1.Develp an operational optimization model for scheduling of resources (such as 
berths, cranes and mobile transportation units) supporting a heterogenous flow of 
goods through the port.

• O2.Develop models/techniques for continual planning in which the planner tracks 
the current execution of its plan and continuously evaluate if it remains valid and how 
to recover from it. 

• O3.Develop a feasible Operation Centre Concept, managing autonomous and manual 
vehicles, ships, and rail operations at the port and port equipment

• O4. Develop AI and OR methods and models to evaluate the impact of resources 
with different type of autonomous characteristics and costs to support the strategic 
port investments within AI and autonomy. A road map will be developed based on 
the results of these methods, providing decision support for Norwegian ports 

Optimering

Planlegging

Operasjonssenter

CBA beregninger

Veikart

AI
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Case 1: Ytterøya – Levanger Case 2: Hitra - Aure 

Ferge-sambandet mellom Levanger og Ytterøy, Figur 2, som 
møter dagens og fremtidens behov til kapasitet, frekvens, 
pålitelighet, miljøkrav for både passasjer- og godstransport. 
Det er per i dag ca. 90/135 pendlere til/fra Ytterøya (tall fra 
Trøndelag Fylkeskommune), ca. 70 % av disse reiser på en 
normal hverdag. I tillegg til dette står Ytterøykylling-
slakteriet for 10 vogntog per slaktedag, ca. 40-50 vogntog 
per uke. Slakteriet ble etablert etter at dagens ferge ble satt 
i drift, og kapasiteten til fergen er begrenset til maks 3 
vogntog per avgang, som ofte føre til gjenstående biler. 
Øyboerne og industri på Ytterøya opplever til stadighet at 
kapasiteten og fleksibiliteten ved dagens fergeløsning ikke 
er tilfredsstillende. Dette resulterer i at mange ofte må stå 
igjen ved fergeleiet når fergen går, til tross for at de har 
møtt opp på fergeleiet i god tid før avgang. Med lav 
frekvens (ca. 1 time), blir ventetiden lang for mange. For de 
som er avhengig av fergen nesten daglig oppleves denne 
utviklingen naturlig nok som en forringelse av 
tjenestekvaliteten fergen representerer. Fergen opererer i 
tidsrommet 05:30 til 22:00, noe som gjør skiftarbeid og 
fritidsaktiviteter på fastlandet utfordrende Error! 
Reference source not found..  

Nytt mulig samband mellom Hitra og Aure1, som vist i Figur 
3, samt mulig avlastning under vedlikeholdsperioder av 
tunnelene mellom øyene Frøya og Hitra, og mellom Hitra og 
fastlandet. Dette vil gi en betraktelig mindre reisetid for 
person- og godstrafikken i retning Vestland og Møre og 
Romsdal. Et slikt samband vil også utgjøre et verdifullt 
alternativ når eksisterende tunnelinfrastruktur mellom 
Hitra, Frøya og fastlandet skal oppgraderes, og dermed 
stenges for trafikk over lengre perioder. Det betyr at 
alternative transportløsninger må settes inn, både for å 
ivareta det daglige transportbehovet, men også for å sikre 
beredskap. Den planlagte fergen vil ha en kapasitet på 50 
pbe (personbilekvivalenter) og overfartstiden er beregnet 
til 15 minutter. Ved stengning av Hitra-tunnelen vil behovet 
øke til 200 pbe per time. Beredskap dekkes gjennom 
beredskapsferge for fergesambandet Brekstad – Valseth, 
som kan mobiliseres på 2 timers varsel og vil kunne ta unna 
100 pbe per avgang.   

 

 
1 https://www.tbu.no/ferge-aure-hitra/  

Figur 2 Hitra – Aure, kilde: Aure næringsforum  Figur 1 Levanger – Ytterøy, stipla linje viser samband 



Hva skal til, og hvordan vil fremtidens havn se ut?
• Vi må skape fremtiden sammen, må jobbe med hele transportsystemet

• Standardisering blir viktig

• Digitalisering, automasjon og autonomitet

• Nettverket søker videre å 

 styrke samarbeidet mellom aktører i og rundt havner som har interesse innen 

utvikling av havner. 

 strategier for utvikling av havnesektoren. Dette omfatter økt fokus på havner hos 

beslutningstakere i privat og offentlig sektor

 være et felles nasjonalt talerør for utvikling av havnesektoren

 styrke nettverkets internasjonale kontakt og innflytelse innen havnesektoren. Dette 

betyr blant annet å bidra til opprettelsen av og deltagelse i internasjonale nettverk av 

tilsvarende forum.

 Peke på viktige innovasjonsområder for å lykkes

Teknologi for et bedre samfunn



Teknologi for et bedre samfunn


