Program for Ferjekonferansen 2019
Dag 1 - Onsdag 27. mars

Dag 2 - Torsdag 28. mars

Sikkerhet, marked, miljø og neste utlysningsrunde

Ferjedriften frem mot 2030

Møteleder: Regionvegsjef Berit Brendskag Lied

Møteleder: Direktør Jane Bordal

10:00
Konferansestart

08:30-09:00
Fremtidens transportsystem

•

Regionvegsjef Berit Brendskag Lied, Statens vegvesen
Ønsker velkommen.

•

Samferdselsminister Jon Georg Dale, Samferdselsdepartementet
Transportsektoren og ferje.

•

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen
Ferjesektoren – status og videre utvikling.

•

Fagdirektør Torbjørn Havnerås, Sjøfartsdirektoratet

•

09:00-09:30
Pause
09:30-10:40
Digitalisering - konsekvenser og muligheter for ferjedriften

•

Beate Kvamstad-Lervold, Sintef Ocean
Ferger - del av det Intelligente Transportsystemet.

•

Andreas Seth, Rolls Royce
Ny teknologi og digitalisering endrer fergedrift og -operasjoner.

•

Roger Trinterud, Kongsberg Maritime
Automatisering, digitalisering og samhandling. Økt automasjonsgrad om bord gir nye
muligheter. Kan interaksjon mellom ferge og kai gjøre mer?

•

Vidar Fagerheim, Grieg Connect
Shiplog – Effektivisering av ferjedriften basert på deling av sanntidsinformasjon.

Utviklingen i ferjesektoren – sett fra Sjøfartsdirektoratet.

•

Samferdselssjef Arild Fuglseth, Møre og Romsdal fylkeskommune
Utviklingen i ferjesektoren – sett fra fylkeskommunene.

11:30-12.30
Lunsj
12:30 - 13:30
Null- og lavutslippsteknologi – status og vegen videre mot nullutslipp
•

•

•

•

Martin Wold, DNV GL
Kostnader for lav- og nullutslippsløsninger i fergeanbud – erfaringer fra anbud de siste
årene.
Sigvald Breivik, Norled
Frem mot 2030 utfordringer og muligheter - erfaringer og tanker om veien videre sett
fra rederisiden.

13:30 - 13:50
Pause
13:50 - 14:40
Null- og lavutslippsteknologi – status og vegen videre mot nullutslipp
•

10:40-11:00
Pause
11:00-11:50
«Salong-samtale» om den videre utviklingen i ferjesektoren
Maritim sektor og samfunnet for øvrig står midt oppi en rivende teknologisk utvikling. Vi
ser fremover blant annet med hensyn til digitalisering og neste runde med utlysning.

Terje Nordtun, Wärtsilä
Frem mot 2030 utfordringer og muligheter - erfaringer og tanker om veien videre sett
fra leverandørsiden.
Steffen Møller-Holst, Sintef
Teknologiske løsninger og kostnader - verdikjeden for fremdriftsløsninger med
hydrogen.

Runar Tandstad, Mørenett
Tilrettelegging for elektrifisering av ferjesektoren. Ferjesektoren skal elektrifiseres,
hvordan kan innkjøpere, rederiene og kraftselskapene spille hverandre gode for å sikre
overgangen til elektrisk drift?

Håvard Femtehjell, Posten Norge
Gods i fremtidens transportsystem.

Deltagere i «salong-samtalen»:
•

Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør

•

Torbjørn Havnerås, fagdirektør, Sjøfartsdirektoratet

•

Kristin Sørheim, (SP) leder Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal

•

Torkild Torkildsen, styreleder i NHO Sjøfart og adm. dir. Torghatten Nord
Samtalen ledes av Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen.

11:50-12:00
Oppsummering
12:00
Konferanseslutt

•

Marie Engelsen Launes, NCE Maritime CleanTech
Innkjøper og virkemiddelapparatet - hvem gjør hva?

12:00-12:45
Lunsj

•

Håkon Rasmussen, Hordaland fylkeskommune
Vegen videre mot nullutslipp for fylkeskommunene.

12:45-15:00
Befaring til Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK)

•

Edvard T. Sandvik, Statens vegvesen
Vegen videre mot nullutslipp.

14:40-15:00
Pause
15:00 -16:00
Utviklingen i ferjemarkedet
•

Solveig Frøland, GIEK
Nye investeringer i ferjemarkedet. Et blikk på viktige kilder til finansiering .

•

Karl Rikard Løvhaug, Oslo Economics
Ferjemarkedet - struktur og konkurransesituasjon i dag og fremover.

•

Joachim Rønnevik, Statens vegvesen
Tiltak for utvikling av ferjemarkedet på lang sikt.

16.00 - 16:30
Pause

Som avslutning av konferansen inviterer vi til befaring hos Norsk Maritimt
Kompetansesenter som holder til like utenfor Ålesund sentrum. Her vil et utvalg av
kompetansebedriftene lokalisert i senteret vise hva som gjør NMK til et sentralt senter
for den maritime kompetansen på Nordvestlandet. For å lese mer om NMK og
bedriftene som holder til der gå til http://www.normarkom.no/.

Det vil bli satt opp busstransport fra konferansehotellet til NMK. Etter endt befaring vil
det bli satt opp busstransport både til flyplassen og konferansehotellet.

Ferjekonferansen 2019

16:30 - 17:45
Hvordan lykkes med neste utlysningsrunde i ferjedriften?
Innspill fra fem rederier på hva oppdragsgiversiden bør gjøre frem mot neste
utlysningsrunde: Hva har vært bra? Hva har ikke vært så bra? Og må vektlegges nå
fremover før neste runde med utlysninger?
18:00
Avslutning for dagen
19:00
Aperitiff
19:30
Middag
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