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Transportetatene og Avinor har startet 
arbeidet med Nasjonal transport-
plan for 2018–2027 (NTP 2018–2027). 
Første fase er oppdatering av status 
og arbeid med overordnede strate-
gier for utviklingen av det nasjonale 
transportsystemet. Konkrete forslag 
til prioriteringer kommer i planfasen 
som legges fram februar 2016.

Etatene har utarbeidet sektorvise 
analyser som ser på utfordringer fram 
mot 2050. Etatene har hatt ulik til-
nærming til arbeidet, fra oppdatering 
av stamnettutredninger til framtids-
bilder. 

Kystverket har i samarbeid med  
Topplederskap Berrefjord og  
Thomassen AS laget en perspektiv- 
analyse med framtidsbilder fram 
mot 2050. Utfordringen er hvordan 
drivkrefter og utviklingstrekk inter-
nasjonalt og nasjonalt vil påvirke 
sjøtransport og sjøsikkerhet på lang 
sikt. Sterk ledelsesforankring og  
stor faglig involvering har preget 
prosessen høsten 2014. Framtids- 
tenkning handler om å være bevisst 
på langsiktige endringer og åpen 
for nye muligheter, forutsetninger 
og hendelser. For å være best mulig 
forberedt, er det viktig å tenke utenfor 
det kjente og erfaringsbaserte. 

Visjonen til Kystverket er å utvikle 
kysten og havområdene til verdens 
sikreste og reneste. Perspektiv- 
analysen tar utgangspunkt i at visjonen 
står, og at sjøtransport, sjøsikkerhet 
og beredskap fortsatt er viktig for 

Norge fram mot 2050. Grunnlaget for 
prosessen var globale drivkrefter, og 
hva som kan skje med relevans for 
Kystverket i lys av disse. Framtids-
bildene spenner ut tidshorisonten, 
handlingsrommet og usikkerheten. 
Hva kan skje og hvordan kan  
Kystverket best forberede seg på å 
møte framtidens behov?

Resultatene handler om hvordan 
håndtere, levere og mestre  
oppgavene i framtida. Kystverket vil 
bruke Perspektivanalysen opp mot 
NTP 2018–2027 og videre i etatens 
strategiarbeid. 

Transportetatene og Avinor ønsker 
debatt og diskusjon om den lang-
siktige utviklingen av det nasjonale 
transportnettet. Hovedrapporter 
og delrapporter er lagt ut på NTPs 
nettsider, www.ntp.dep.no. Innspill 
til Kystverket kan sendes på e-post; 
post@kystverket.no.

Kirsti L. Slotsvik
Kystdirektør
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FRA STAMNETTUTREDNING 
TIL PERSPEKTIVANALYSE

Til NTP 2010–2019 utarbeidet  
Kystverket sin første stamnett- 
utredning. Fokuset da var å definere 
stamnettet: «Stamnettet for sjø- 
transport omfatter hovedledene langs 
kysten fra svenskegrensa til grensa mot 
Russland, med indre og ytre leder, leder 
for innseiling til stamnetthavnene, samt 
seilingsleder utenfor kysten for skip i 
transitt»

I NTP 2014–2023 laget Kystverket 
en ny stamnettutredning der mål for 
stamnettet ble lagt: Mål: «Å videre-
utvikle et sikkert, miljøvennlig og  
effektivt stamnett.Stamnettet skal 
fremme høy sikkerhet, god fremkom-
melighet og regional utvikling.»

I planleggingen av arbeidet opp 
mot NTP 2018–2027 evaluerte man 
stamnettutredningene: Stamnettet og 
målsettingene som er etablert tidligere 
holder seg over tid. Tiltak blir behandlet 
i plandelen av NTP og konkretisert i 
Kystverkets handlingsprogram. Det 
Kystverket trenger nå er strategier for 
å møte framtidens utfordringer – ikke 
en ny stamnettutredning med fokus på 
enkelttiltak. 

Utfordringene og mulighetene blir 
stadig større. Klimaendringer og  
ekstremvær setter dagsordenen. 
Trender og drivkrefter er sterke og 
globale. Utvikling og endringer skjer 
raskere. Samfunn, teknologi og 
økonomi er stadig mer komplekse 
og sammenvevde. Det er økt fokus 
på samfunnssikkerhet og beredskap. 
Helhetlig tenking, teknologiutvikling 
og tverrfaglighet blir stadig viktigere for 
å manøvrere i dette handlingsrommet. 

Mandatet for Perspektivanalysen ble 
derfor å etablere og vurdere ulike 
framtidsbilder mot år 2050 og konse-
kvenser de kan ha for Kystverket og 
sjøtransporten (sektoransvaret). Vi 
ønsket flere og nye verktøy til strategi- 
arbeidet. Arbeidet med perspektiv- 
analysen skulle gi øvelse i å kjenne 
igjen drivkrefter og utviklingstrekk, 
tenke respons og forberede organi- 
sasjonen på endringer. 

Framtidsbilder er fortellinger om noe 
som kan skje, og som på en tanke-
vekkende måte kaster nytt lys på 
veivalg og beslutninger vi står overfor 
i dag. De bør utfordre oppfatningen 
om hvordan noe kan utvikle seg. 

Kystverket lager ikke framtidsbilder 
for utviklingen fram til 2050 for å bli 
klokere i 2050. Bildene lages for å 
gi mer innsikt i dag om hva som kan 
skje i og fram mot 2050, og slik bidra 
til å forme utviklingen. 

Kystverket ønsket en deltakerbasert 
prosess i etaten for å gi varig læring, 
bevisstgjøring og forankring. Hvordan 
forutse og forberede seg på fram-
tidens behov? Hvordan kan vi løse 
samfunnsoppdraget og fylle rollen vår 
i enhver kontekst?

Perspektivanalysen er et hjelpemiddel 
for å prioritere riktig, mobilisere 
nødvendige ressurser til rett tid og 
posisjonere Kystverket mot 2050. 
Perspektivanalysen skal komplettere 
Kystverkets prognoser for skips- 
trafikk og resultater fra transport-
modellen. Arbeidet gir grunnlag for 
noen robuste strategier og tiltak 
som bør gjøres uansett. I tillegg har 
organisasjonen tenkt gjennom en 
rekke mulige hendelser og har tiltak i 
beredskap om disse skulle slå til. 
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VEIEN TIL  
FRAMTIDSBILDENE
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Prosessen med Perspektivanalysen er forankret i  
Kystverkets visjon og hovedmål, og et tydelig faglig 
rammeverk. Framtidsbildene skulle supplere prognose-, 
strategi- og planarbeidet i etaten og inngå i leveranser til 
NTP-prosessen 2018–2027. 

Det første arbeidsmøtet hadde sterk ledelsesforankring. 
Kystverket skulle plasseres i det store bildet. 14 globale 
trender og drivkrefter ble lagt på bordet, og drøftet  
(figur 1). Hvilke muligheter og utfordringer gir disse for  
Kystverket?

Figur 1: Globale drivkrefter som ble drøftet. (Kilde: Topplederskap Berrefjord og Thomassen AS, www.globalradar.no)

SENSENET® GLOBAL RADAR
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Sjøtransporten er internasjonal, og styres i 
stor grad av globale drivkrefter. To grunn- 
leggende drivkrefter ble derfor lagt i bunn 
for utvikling av framtidsbildene: Global 
befolkningsvekst (demografi) og global 

økonomi (brutto nasjonalprodukt, BNP). 
Spennet i de globale prognosene er stort 
fram mot 2050. Disse variablene gir en 
grunnleggende usikkerhet i forholdt til 
dimensjonering og «timing» (figur 2).

Sterk økonomisk 
vekst og rask 

befolkningsøkning betyr 
AKSELERASJON

Svekket økonomi per 
verdensborger betyr 
spenninger, konflikter 
og TRØBBEL

Sterk vekst i BNP og 
svakere befolkningsøkning 

betyr økt produktivitet og  
TEKNOSPRANG

Svakere BNP og svakere 
befolkningsutvikling betyr 
OPPBREMSING
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Figur 2: De grunnleggende drivkreftene befolkningsutvikling og økonomisk utvikling (BNP) var grunnlag 
for 4 ulike kontekster. Kystverket valgte å gå videre med de tre mest utfordrende av disse. 
(Kilde: Topplederskap Berrefjord og Thomassen AS)
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Figur 3: Kystverket i de ulike tidsperspektivene. (Idè etter: senseNet® Tidshorisonter)

Hva vil Kystverket kunne bli stilt overfor, i 
form av fremtidige behov/oppgaver gitt disse 
kontekstene? Resultatet fra denne fasen 
ble bearbeidet til tre ulike framtidsbilder: 

• Verden bremser opp – Kystverket mobi-
liserer (Kontekst: Oppbremsing)
• Verden blir mye smartere – Kystverket 
henger ikke med (Kontekst: Teknosprang)
• Verden er i trøbbel – Kystverket viser vei 
(Kontekst: Trøbbel)

En grunnleggende tanke i framtidsbildene 
er at Kystverket ikke nødvendigvis følger 
«strømmen». Det er derfor konsekvent 
lagt inn motkrefter i historiene. Framtids-
bildene ble sendt ut i organisasjonen, som 

utgangspunkt for en ny samling. Frem-
deles hadde vi sterk ledelsesforankring, 
men denne gangen var det også brei faglig 
involvering. 

Framtidsbildene var ikke et mål i seg selv, 
men et verktøy for å få i gang drøftinger om 
forutsetninger og respons. Hva er trusler 
og muligheter i de ulike framtidsbildene? 
Hvilke roller er det naturlig å fylle? Hvilket 
handlingsrom er det i 2050? Hva gjør vi 
med det? Den store erkjennelsen i løpet av 
prosessen var at framtiden er nå! Det ble 
veldig tydelig at prioriteringer og arbeids- 
oppgaver de neste årene vil legge føringer 
for hvor Kystverket og sjøtransporten kan 
være i 2050 (figur 3). 

TID: 1841  >  1974  >  2015 2016 2027 2035 2050 2060

N
asjonal transportplan  

2018–2027

Strategisk horisont  
2015–2035

Scenarisk perspektiv
2015–2050

Tildelingsbrev

KYSTVERKETS VISJON er å 
utvikle kysten og havområdene 
til verdens sikreste og reneste.
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Framtidsbilde 1: 

VERDEN BREMSER 
OPP – KYSTVERKET 
MOBILISERER
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SITUASJONEN – Sjøtrafikk og  
økonomisk aktivitet
• Økt skipsaktivitet i Polhavet
I Polhavet øst for Svalbard er det skipstrafikk i store deler av året. Trafikken økte 
i takt med at farvannet ble stadig mer farbart. Skipene går lenger fra land enn 
tidligere, og det er strenge krav til overvåking, kontroll, sikkerhet og beredskap. 
Trafikken reguleres gjennom internasjonale avtaler og samarbeid om rutetiltak 
og navigasjonssystemer. Det er stor aktivitet ved hovedhavnen i Finnmark som 
følge av økt behov for å mellomlagre og laste om gods som transporteres over 
Polhavet. 

• Økt økonomisk aktivitet i nordområdene
Fiskeriene og utnyttelsen av marine ressurser dominerer det norske aktivitets-
bildet i nordområdene, men det er også betydelig virksomhet innen olje og gass 
og næringsmiddel. Svalbard og Longyearbyen er et svært viktig knutepunkt for 
aktivitetene lengst nord. Ved siden av å være en attraktiv destinasjon og et  
strategisk senter for geologiske studier, er øygruppen en viktig lokasjon for å 
ivareta sikkerheten og beredskapen i nordområdene.

• Tromsø den nye ressurshovedstaden
Tromsø er blitt den nye norske ressurshovedstaden. Storbyen har lykkes godt 
innen naturvitenskap, høyere utdanning og når det gjelder å tiltrekke seg  
kommersielle aktører. Utviklingen blir ofte sammenliknet med hvordan  
Stavanger fra begynnelsen av 1970-årene bygde seg opp som den norske olje-
byen. Tromsø et den ledende kompetansebyen for forskningssamarbeidet  
mellom de nordlige ressursstatene Canada, Grønland, Island, Norge og  
Russland.

• Den norske skipstrafikken vokser svakere enn landeveistrafikken
I Norge har veksten i skipstrafikken ikke holdt tritt med den generelle økono-
miske veksten. Selv om godstrafikken til og fra utlandet er rutet inn mot noen 
få stykkgodshavner, er de tidligere ambisjonene om å flytte store deler av 
godstransporten fra vei og bane til sjøtransport ikke innfridd. Alt optimaliseres 
knallhardt. Tempokravet til lasting, lossing og tid i sjøen er ekstremt krevende.

FOKUS – Utfordringer
• Svakere vekst, økt slitasje
Svekket økonomisk vekst både i Europa og i Norge har bidratt til å skjerpe  
budsjettsituasjonen for de offentlige virksomhetene. Finansieringen av velferds- 
oppgavene og løpende drift tar en stadig større del av de offentlige budsjettene, 
og det utvikler seg store etterslep på nødvendig vedlikehold og behov for nye 
investeringer. Det gjelder også innenfor Kystverkets virksomhetsområde.  

Fram
tidsbilde 1
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Forverringen blir ytterligere forsterket av stadig oftere ekstreme værforhold, som tærer kraftig 
på bygninger, infrastruktur og utstyr. Anleggene langs kysten blir naturlig nok særlig utsatt for 
slitasje og sammenbrudd.

Ut fra vissheten om at ting tar tid, valgte Kystverket å mobilisere kreftene og takle situasjonen 
gjennom en langsiktig og radikal endringsstrategi.

KYSTVERKET – Fram mot 2050
• Radikal megareform over mange år
Kystverket var pådriver for den offentlige megareformen i Norge som kom til å kjennetegne 
perioden inn mot, og utover på 2040-tallet. Det var en radikal reform, som tok tak i tidens  
offentlige oppgaver og ga en helt ny organisering av det offentlige Norge, der man så på nye 
løsninger og produktivitetsgevinster. Virksomheter ble splittet opp og samlet i nye spesialiserte 
funksjoner. Ansvaret for anlegg og tjenester ble omorganisert, skilt ut, overlatt til andre eller 
faset ut. 

• Kompetansespissing og innovasjonsdriv
Kystverket ble en mer kompakt organisasjon, med et sterkt spesialisert og samtidig mer  
komplett sammensatt fagmiljø. Det rangeres internasjonalt som et av de sterkeste kompetanse- 
miljøene på sitt ansvars- og fagområde. Kystverket rekrutterte og videreutviklet det fremste av 
kompetansen som tidligere jobbet innen oljevirksomheten. 
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Kystverket er en pådriver for innovasjon og 
ligger i fremste rekke innen navigasjon, data-
fangst, analyse og overvåking.

• Ansvaret for å bygge havner, vei og bane 
under ett tak 
Stad skipstunnel har vært åpen i nærmere  
25 år. Værforholdene har sørget for at tunnelen 
raskt forsvarte sin berettigelse. Kystverket er 
helt ut av eierskap og bygging av havner, men 
har en viktig rådgiverrolle i forbindelse med 
utvikling og drift av de største havnene.

Det er tre store intermodale statshavner i 
Norge; den største et sted ved munningen av 
Oslofjorden, en på Vestlandet og en i  
Nord-Norge. De statlige fiskerihavnene er  
avviklet. Oppgraderinger og vedlikehold er 
overlatt private interesser og markeds- 
kreftene.

Mange av de opprinnelige fiskerihavnene 
ligger brakk og er et trist skue, om de ikke er 
fredet og tatt under kulturminneforvaltningen. 
Symbiose var og er nøkkelordet. 

Planlegging og bygging av vei, jernbane og 
havner er også slått sammen, etter en lang  
og dels smertefull prosess.

Staten har samlet hva de har av båter og 
fartøyer for øvrig i ett statlig rederi. Så snart 
rederiet har konsolidert stillingen, er planen å 
få det privatisert. 

• Sammenslått beredskap, mange private 
kontraktører
Beredskapstjenestene er sammenslått. 
All beredskap er samlet under Kystverkets 
ledelse. Det gjelder både mot akutte hendelser 
og samfunnsberedskap generelt – inklusive 
søk, redning og storulykke.

Spisskompetanse med hensyn til samfunns-
sikkerhet og forebyggende tiltak er samlet 
på tvers av sektorer og lagt inn i en egen 
virksomhet.

Kystverket Beredskap forvalter lovverket og 
står for innkjøp av beredskapstjenester fra 
private firma – båter, lenser, lagerhold og 
mannskaper.

Beredskapsbasen på Svalbard spiller en 
strategisk viktig rolle for Norge. Den er eid 
av Kystverket og blir drevet i henhold til en 
spesialordning.

Beredskapstjenestene er i all hovedsak  
bruker- og avgiftsfinansiert.

• Overvåking og kontroll fra ett sted
De tidligere virksomhetene med oppgaver 
tilgrenset skipstrafikk og havovervåking er 
fusjonert, og har nå samlet all overvåking 
og kontroll av trafikken til havs. Det gjelder 
også arbeidet med å fremskaffe nødvendige 
data, analysere disse og utøve tilsyn. Alt lar 
seg overvåke, følge med på og instruere. Det 
som lar seg digitalisere blir digitalisert. Den 
virtuelle merkingen går ned til minste enhet, 
og inkluderer hele spekteret av båttyper innen 
fritidsflåten. Gjennom avgifts- og tariff- 
systemene rutes trafikken og sikrer at  
kapasiteten i farleder, farvann og havner  
utnyttes mest mulig optimalt. 

VEIEN VIDERE  
– Utfordringer fram 
mot 2060
• Interkontinentalt kappløp ved Polhavet
Kapasiteten ved havnen i Finnmark er for 
lengst sprengt, og russerne er i ferd med å ta 
posisjonen som interkontinental hovedhavn. 
Sterke krefter – både frå nord og sør i Norge  
– vil ha Kystverket inn på banen som stats-
finansiert byggherre og operatør for en 
storstilt utbygging som peker fram mot det 
kommende århundreskiftet.

Fram
tidsbilde 1
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Framtidsbilde 2: 

VERDEN BLIR MYE 
SMARTERE – KYSTVERKET
HENGER IKKE MED
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SITUASJONEN – Sjøtrafikk og  
økonomisk aktivitet
• Norske farvann i le av den globale trafikkveksten
Veksten i Asia og Afrika har ført til at hovedtyngden av den globale sjøtrafikken 
går mellom disse to verdensdelene. For trafikken til og fra Europa har veksten 
kommet inn mot Vest-Afrika og Sør-Amerika.

For seilingene langs Norskekysten har veksten vært mer moderat, og skyldes 
for en stor del at Polhavet øst for Svalbard har blitt farbart større deler av året.

• Alt kan overvåkes, hele tiden
Sjøtrafikk og aktiviteten i havet overvåkes kontinuerlig ved hjelp av droner (AUV), 
undervannsfartøy (UAV) og sonarer. Informasjonen er i prinsippet åpen for alle, 
men ikke like lett tilgjengelig for alle.

Det er tyngde og stabilitet i det internasjonale telekom-samarbeidet. Utviklingen 
har gått fra «aids to navigation» til «system to navigation»; og til sporing av alt.

• Maritim sky rommer alt
I Maritim sky befinner det seg et felles informasjonssystem. Kjernen i systemet 
er en gigaenhet som styrer hele seilaser, inklusive å foreta ruteendringer 
underveis, lede skip til og fra havn, og å administrere lasting og lossing. Ingen 
fartøy kan gå fra kai uten «system go».

Ferger og hurtigbåter er automatiserte og knyttet opp mot Maritim sky. Også 
fritidsbåter har tilgang til systemet.

• Skipene seiler på egenhånd 
En stor andel av den internasjonale flåten består av ubemannede, såkalte 
førerløse, skip. I Norge kan disse foreløpig bare gå til tre havner. Også disse er 
ubemannede. Autonome systemer kontrollerer samkjøringen mellom aktivi- 
tetene på land og sjø. Overføring fra båt til tog og bil er fullstendig automatisert. 
Havner, terminaler og logistikkverktøy skreddersys med tanke på egenskapene 
ved varer og gods.

Kapteinens handlingsrom er redusert til nesten ingenting. Det må foreligge en 
tillatelse til å seile. Samtidig med klarsignal til å seile oppgis hvilke ruter skipet 
skal følge.

Det pågår en todeling av flåten; mellom skip og fartøyer som er «up to date» og 
de aldrende fartøyene. 

Fram
tidsbilde 2
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FOKUS – Utfordringer
• De internasjonale selskapene rår grunnen
Styringssystemene i Maritim sky eies og  
driftes av mektige kommersielle aktører.  
Nasjonale og internasjonale regulerings- 
instanser havnet i baksetet. De store kom-
mersielle konsortiene tok over styringen. 
Kommersielle aktører har blitt de ledende, 
operative fagmiljøene og tjenesteleverandører 
til Kystverket. 

Ingen vet den hele og fulle sannhet om 
systemets virkemåte, eller om dets svake 
punkter og sårbarhet.

• Prøvde å henge med, men måtte  
slippe taket
Kystverket hang med utover i 2020-årene, 
men deretter ble forspranget fram til de  
kommersielle konsortiene for stort. For-
spranget vil sannsynligvis aldri kunne hentes 
inn. Den folkevalgte styringen har lite å stille 
opp med. Det er en kilde til uro. Hvorfor ble 
det slik?

KYSTVERKET  
– Fram mot 2050
• Nye Kystverket 2050 – Det handler om  
å mestre
Kystverket 2050 presterer for så vidt fram-
ragende og leverer glimrende tjeneste, men 
på helt andre områder enn tidligere. Det er 
sjelden tvil om at virksomheten mestrer de 
nye hovedoppgavene sine til fulle. Borte er  
de operative oppgavene knyttet til trafikk- 
overvåkingen og trafikkreguleringen; alt 
som del i den smartteknologiske og globale 
spesialiseringen, integreringen og kommer-
sialiseringen. 

Kystverkets infrastruktursenter for marin 
næringsutvikling spiller en svært viktig rolle i 
regjeringenes økonomiske strategi.

Fr
am

tid
sb

ild
e 

2



KYSTVERKET   PERSPEKTIVANALYSE    17

• Hvordan skjedde det? Noen sov i timen
Innover på 2020-tallet var det gode grunner til å være tilfreds med tingenes 
tilstand. Sjøkartene ble stadig bedre, værprognosene stadig mer presise og 
pålitelige. Tilfredsheten ble årsak til at man både innen akademia, i de norske 
telekomselskapene og i Kystverket sov i timen. Den norske kompetansekjernen 
på feltet ble forbisprunget av nye og mer progressive utenlandske forskere og 
kommersielle miljøer.

• Hvordan skjedde det? Kompetansegapet raskt større i 2030-årene
Man satte sin lit til kompetansen fra oljesektoren. Men for fagfeltene i Kystverket 
innfridde den ikke forventningene. Dels stemte den ikke med spisskompetansen 
det var behov for, dels viste arbeidskulturen fra oljesektoren seg lite tilpasnings- 
dyktig til den nye tiden.

I det globale spesialistarbeidsmarkedet ble alle de aktuelle kandidatene utdan-
net utenlands. Disse fant det lite interessant å søke til de norske fagmiljøene.

• Hvordan skjedde det? Litt etter litt kom omstillingen til realitetene
Med fraværet av tilstrekkelig smartteknologisk kompetanse, måtte Norge satse 
på å holde i hevd andre fortrinn. Kystverket ble en nasjonal tilrettelegger og 
beredskapsaktør for de marine råvareprodusentene. Regjeringen mente det 
var behov for en sterkere beredskap rettet mot anlegg, boliger, næringsbygg og 
øvrige virksomheter i sjøen – både til havs og i fjæresteinene. Denne utvidede 
oppgaven ble lagt til Kystverket.

VEIEN VIDERE – Utfordringer fram  
mot 2060
• Kystverkets ledelse i tvil
De globale vinnerne innen smartteknologi har tatt alt, og for alltid. Norge er hektet 
på systemet, og hektet av å styre det. Maritim sky er som en svart boks, utenfor 
samfunnets innsyn. Ledelsen har ikke glemt sitt gamle oppdrag, og er ambivalent. 

Norge kjøper nødvendig spisskompetanse og tjenester fra utlandet, og selger 
mat til utlandet – i et matmarked som ikke kan få nok.

På den annen side gnager uroen. Den handler om sårbarhet, og om den ugne 
følelsen av at noe kan gå helt galt. På et strategisk sett svært viktig område for 
Norge er storsamfunnet avhengig av systemer og operatører fullstendig utenfor 
nasjonens kontroll. 

• Granskning mot uro
Sammen med tidligere kolleger i USA, Canada, Storbritannia, Tyskland og India tar 
Kystverkets leder initiativet til en internasjonal sårbarhetsgransking. Siktemålet 
er å tiltvinge seg innsyn i systemenes svake punkter. Skeptikerne har ingen tro 
på at resultatet av en slik granskning vil redusere den allmenne følelsen av uro.

Fram
tidsbilde 2
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Framtidsbilde 3: 

VERDEN I TRØBBEL  
– KYSTVERKET VISER VEI
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SITUASJONEN – Sjøtrafikk og  
økonomisk aktivitet
• Ressursene i havet er satt under press
Kampen om matressursene ligger til grunn for mange av de internasjonale 
konfliktene i verden. Det gjelder særlig i havområdene, der det er vanskeligere 
å utøve kontroll, og der konfliktene også dreier seg om andre naturressurser, 
som olje, gass og mineraler.

Faren og frykten for at det oppstår spisse situasjoner og kommer til politiske 
konfrontasjoner ligger langt framme i bevisstheten hos alle. De norske hav- 
områdene er ikke noe unntak i så måte. Nordmenn er opptatt av at ingen truer 
det blå matfatet. Ressursene skal forvaltes fornuftig. Rovdrift er bannlyst.

• Skjerpet beredskap i polarområdene
Økt aktivitet i polarområdene har ført til at mye av beredskapsarbeidet mot  
ulykker og utslipp er konsentrert i Finnmark og på Svalbard.

Norge har en forsynings- og beredskapsbase på Svalbard. Russerne har 
etablert det samme, og det er rivalisering og ikke sjelden også åpne konflikter 
mellom de to basene for å sikre seg beskjeftigelse. Interessen for mineral- 
utvinning på øygruppen er stadig økende, og vernebestemmelsene står under  
et konstant press.

• Piratvirksomhet kan aldri utelukkes
Piratvirksomheten er et stort problem verden over. Piratene er godt organisert, 
og det er tette nettverk og operative forbindelser mellom sjøpirater og lande- 
veispirater. Aktiviteten er mest utbredt i asiatiske og afrikanske farvann. Men 
det har vært perioder da den norske kystvakten hyppig har grepet til våpenmakt, 
særlig i Nordsjøen og i Skagerrak. Den mest alvorlige konfrontasjonen kom 
imidlertid tidlig på 2040-tallet, da østlig piratmafia prøvde seg på sjøtrafikken i 
Polhavet. 

FOKUS – Utfordringer
• Internasjonale reguleringer undergraves
Som havnasjon er Norge utfordret på suverenitet og myndighetsutøvelse.  
Internasjonale regelverk og reguleringer er uthulet av nasjonale interesser 
og gjensidig mistillit mellom landene. Forhold som tidligere ble løst innenfor 
et rimelig forutsigbart internasjonalt system, må nå håndteres mer fra sak til 
sak. Det går mye tid og ressurser til diskusjon og forhandlinger bilateralt, om 
tolkning av regelverk, former for regelutøvelse og løsning av konflikter.  
Kystverkets autoritet, faglige kompetanse og kapasitet er satt under press. 
Motparten er ikke sjelden en stormakt eller en ilter nabostat.

Fram
tidsbilde 3
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• Kystverket så hva som skulle 
komme
Ledelsen så tidlig for seg at opp- 
draget måtte fornyes, rollen legges 
om og kompetansen oppgraderes, for 
å kunne hevde norske interesser i den 
internasjonale situasjonen som var 
under oppseiling.

KYSTVERKET  
– Fram mot 2050
• Oppdraget – havrett, sikkerhet og 
ressursforvaltning
I en trøblete verden har Kyststaten 
Norge behov for et myndig og sterkt 
Kystverk. Oppdraget er ved inngangen 
til 2050-tallet konsentrert om tre 
fremtredende funksjoner i en pakke: 
Havrett, ressursforvaltning og  
nasjonal sikkerhet.

• Tydelig diplomati støttet av sivil 
kystvakt
Kystverket utgjør, sammen med  
ekspertisen i Utenriksdepartementet 
og Justisdepartement, en kompe- 

tansekjerne i den norske havrett- 
forvaltningen. Kystverket rekrutterer 
de beste havrettsjuristene, og fag- 
miljøet er internasjonalt anerkjent 
som et av de fremste på sitt felt.

Det er en topp moderne sivil flåte 
under ledelse av Kystverket for å 
understøtte havrettsarbeidet og hånd- 
heve myndigheten. Forsvarshensynet 
holdes i bakkant, og det er ikke 
militær aktivitet i nord. Den militære 
beredskapen er samlet lenger sør.

• Ressursstrategisk nøkkelaktør
Kystverket har et hovedansvar for  
forvaltningen av matressursene i 
havet og langs kysten. Mange av  
oppgavene til andre direktorater er 
nå i Kystverket. Det er tett samarbeid 
med Norges Marine Forsknings- 
hovedsenter.

Kystverket har beholdt og oppgradert 
strategisk viktige fiskerihavner for å 
ha kontaktpunkter med de marine 
næringsinteressene, og for å følge 
opp utviklingen av de kystnære res-
sursene. 

Kystverket var pådriveren bak den 
omfattende forskningsavtalen mellom 
Norge og kinesiske myndigheter på 
de to feltene sjømat og mineral- 
utvikling. 

• Sentralovervåker og grense- 
kontrollør
Teknologien er super, og den virtuelle 
overvåkingen av farvann og farleder 
er utmerket. Det er liten tvil om de 
faktiske forhold når en mulig kontro- 
vers er under oppseiling innenfor 
norsk sjøterritorium eller i den norske 
interessesfæren.

Kystvakten har, det operative ansvaret 
for overvåking og beredskap mot  
piratvirksomhet og klassisk terror. I 
de store havnene er Kystverket trukket 
aktivt inn i det nitide sikkerhets- 
arbeidet. Prioritet nr. 1, foran jakten 
på den klassiske terrorist, er å mestre 
de epidemiske konsekvensene av  
økningen i den globale flyttestrømmen. 
Kampen for å minimere spredningen 
av multiresistente bakterier er side- 
stilt med kampen for å møte  
konsekvensene av klimaendringene. 

Illustrasjon: Snøhetta/Dr. Techn. Olav Olsen/Longyearbyen Lokalstyre
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VEIEN VIDERE – Utfordringer 
fram mot 2060
• I parløp med Kina
Verden er i alvorlig trøbbel. Situasjonen, ved inngangen til et 
nytt tiår, er prekær. Stormaktene har nok med sine interne 
utfordringer. De små nasjonene har ikke nok makt. Behovet 
for at det kommer et kraftfullt internasjonalt initiativ er 
overmodent.

Gjennom sine kontakter i Kystverket henvender det kinesiske 
lederskapet seg til den norske regjeringen for å få i stand en 
tillitskapende prosess. Kina velger seg Norge som en  
pådriverpartner. Det konkrete forslaget fra Kina er å få  
reetablert det arktiske samarbeidet. Den kinesiske  
føderasjonsmakten er interessert i å samarbeide med Norge 
fordi landet er en godt markert og svært kompetent kyststat. 
Norske myndigheter hevder sin suverenitet og ivaretar sine 
ressursinteresser på en klok måte under krevende  
omstendigheter.

Et parløp av dette kaliber vil medføre at kinesiske interesser 
blir trukket tettere inn i den norske interessesfæren, og at 
alliansen med Kina kan provosere atlantiske nabostater. Det 
er en risiko ledelsen i Kystverket mener norske myndigheter 
må ta. Alternativet – at det internasjonale samarbeidet fort-
satt blir liggende i dødvannet – representerer en større fare.

• Kystverket ser at 
 kampen om finan-
 siering skjerpes

• Kystverket ser 
 avansert teknologi-
 kompetanse bli 
 enda mer avgjørende

• Kystverket må være 
 forberedt på at det 
 internasjonale 
 samarbeidsklimaet blir 
 tøffere

HVA SER VI I 
FRAMTIDS-
BILDENE?

Illustrasjon: Norsk Romsenter/FFI/NASA

Fram
tidsbilde 3
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Kystverkets visjon nå og i uoverskuelig 
framtid er å utvikle kysten og hav- 
områdene til verdens sikreste og 
reneste. Organisasjonen har utviklet 
sine utsyn, identifisert viktige driv- 
krefter og oppgaver framover og 
vurdert relative tidshorisonter. 
Prosessen med framtidsbildene og 
hvordan respondere på disse har gitt 
mye læring. Dette gir et grunnlag for 
respons- og manøvreringsbilde for 
ferden herfra og videre.

Kystverket ønsker å være forberedt 
i møtet med framtidige utfordringer. 
Organisasjonen må kunne manøvrere 
ut i fra endrede forutsetninger og 
være fleksibel i takt med ytre driv- 
krefter og samfunnet rundt. Det er 
da de grunnleggende og overordnede 
strategiene blir viktige. Tilnærmingen 
får mer å si enn tiltakene. I et langt 
perspektiv er det er ikke den enkelte 

navigasjonsinnretning eller farleds- 
strekning som er avgjørende for  
effektiv og sikker sjøtransport. 
Hvordan rammene for sjøtransport 
utvikles i en nasjonal og global  
kontekst og hvordan myndighets- 
utøvelse og investeringer ivaretas blir 
avgjørende. Det handler om posisjo- 
nering, prioritering og «timing». 
Det handler om hvordan mobilisere 
ressurser til nødvendige oppgaver og 
grep til rett tid. De overordnede strate- 
giene til Kystverket må derfor handle 
om å prestere, mestre og håndtere. 

Prestere og levere
Kystverket skal arbeide for effektiv 
sjøtransport og havner gjennom å 
ivareta næringslivets behov for  
transport og fremkommelighet.

I møte med det høyst sannsynlige, 
skal Kystverket være på høyde med de 

tunge drivkreftene; klima- 
utfordringen, sentraliseringen og 
befolkningsutviklingen. 

Kystverket må være forberedt på 
strukturendringene som vil presse 
seg fram. Dette kan være endringer 
i selve infrastrukturen, for eksempel 
havnestruktur. Endringer i nærings- 
liv og samfunn kan også få store 
konsekvenser for handlingsrom og 
beslutningsstrukturer. Samfunns- 
utvikling er et samspill mellom fag og 
politikk. Kystverket må sørge for å ha 
faglig tyngde på egne fagområder. Slik 
kan etaten komme tidlig med tydelige 
begrunnede anbefalinger for å under-
støtte og påvirke politiske prosesser. 
Ved skjerpet ressursknapphet blir det 
enda viktigere å følge opp eget  
ansvar, formidle behov og forfølge 
dette i beslutningssystemene. 

HVORDAN SKAL 
KYSTVERKET MØTE
FRAMTIDA?
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Grunnlaget for å prestere ligger i 
tilstrekkelig planlegging og å til-
rettelegge i tide. Kystverket må ha 
kontroll på og gode rutiner på faktiske 
gjøremål knyttet til fartøy, farleder og 
havner, trafikkavvikling, overvåking og 
beredskap. Dette gjelder både  
investeringer, drift og vedlikehold. 

Det er sannsynligvis nødvendig å få 
mer godstransport over på sjø, for å 
møte økt slitasje og presset kapasitet 
på vei og bane. Kystverket må legge til 
rette for fleksibilitet i infrastrukturen. 
Kan det være aktuelt å utvikle modul- 
baserte, flytende, mobile havne- 
anlegg? Endringer i fartøystyper  
kommer; nullutslippsfartøyer, multi- 
funksjonelle fartøyer og førerløse 
fartøy. Rammeverk, lovverk, og  
styringssystemer må utvikles og  
underbygge endringer i ønsket retning.

Prognosene tegner et bilde av økt 
skipstrafikk i sør, og ny skipstrafikk i 
nye områder i nord. Kystverket må ha 
ulike strategier for å møte kapasitets- 
utfordringer og arealknapphet i sør og 
manglende infrastruktur og personal-
ressurser til beredskapen i nord. 

Ekstern samhandling og samarbeid 
blir viktigere. Kravene til helhets- 
tenkning og planlegging øker, særlig 
i nord. Store prosjekter og mer 
kompleks infrastruktur fordrer mer 
samarbeid mellom transportetatene. 
Kystverket har ansvar for all aktivitet 
til sjøs og må være en pådriver 
for samhandling med Kystvakten, 
Sjøfartsdirektoratet, Kartverket, 
kommunene, havnene og de øvrige 
transportetatene. 

Mestre og overvåke
Kystverket skal sikre trygg ferdsel i 

norske farvann og havområder. I møte 
med det åpenbart mer krevende, må 
Kystverket henge med i den digitale 
kunnskaps- og kompetanseutviklingen. 

Kystverket skal være best på 
overvåking av havområdene og skips- 
trafikken. Etaten må bli en stadig 
bedre systembruker. Målet er ikke å 
utvikle alt selv, men Kystverket skal 
heller ikke være en ukyndig kjøper. 
Implementering av ny teknologi betyr 
også at redundant teknologi må  
fases ut. 

Tilrettelegging i tide på teknologi-
området innebærer at Kystverket 
må tilordne og tilegne seg det beste 
utstyret og den beste kompetansen 
som finnes. Det er behov for store og 
krevende investeringer i IKT-systemer, 
fra nå og framover. For å fylle rollen 
som «krevende kunde» må etaten 
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ha nødvendig kompetanse for å følge opp 
selskapene som eier, tilbyr, administrerer og 
utvikler de integrerte systemene. Teknologisk 
kompetanse må kontinuerlig oppdateres. 

Teknologiske løsninger er ikke et mål i seg 
selv og må ha sterk forankring i de faglige  
oppgavene som skal løses. Kystverket må  
holde seg à jour med hva som skjer innen  
forskning og utvikling på satellitt- 
kommunikasjon, overvåkings- og bered-
skapssystemer. 

Norge som havnasjon er en sterk aktør på 
overvåking og sikkerhet. For å styrke og 
holde på denne posisjonen må Kystverket 
identifisere kritiske arenaer for deltakelse 
i den internasjonale teknologiutviklingen. 
For å ivareta rekrutteringsbehovet til norske 

instanser på området må det jobbes mål-
rettet for å fremme nasjonale utdanninger og 
kompetansemiljø når det gjelder teknologi og 
sikkerhet. 

Håndtere
Kystverket er en nasjonal etat for kyst- 
forvalting, sjøsikkerhet og beredskap mot 
akutt forurensning. Hvordan det internasjonale 
samarbeidet utvikler seg vil påvirke Norges 
muligheter og prioriteringer. Dess lenger mot 
2050 man ser, jo større usikkerhet er det.  
I møte med ytre usikkerhet, skal Kystverket 
være forberedt på mer trøbbel. 

Kystverket skal ivareta sin del av ansvaret for 
å håndheve norsk myndighet i norske farvann. 
Etaten skal ha et internasjonalt nettverk og 
være et attraktivt kompetansemiljø innen  
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internasjonalt samarbeid. Kystverket skal 
være en viktig premissleverandør i inter-
nasjonale spørsmål. 

Tilrettelegging i tide og faktiske gjøremål er 
knyttet til norske ressursinteresser, regel- 
utvikling, overvåking, kontroll og myndighets- 
utøvelse. Oversikt og innsikt i den norske 
marine ressurssituasjonen er nødvendig. God 
overvåking og kontroll av norske havområder, 
i samhandling med Kystvakt og politi- 
myndighet blir viktigere. Gjennom å skaffe en 
sterk stilling i internasjonale forhandlinger 
kan man utøve innflytelse på internasjonale 
regelverk og standarder (IMO, EU, IALA mfl.)

Havnesikring og grensekontroll kan bli  
betydelig endret og utvidet med nye oppgaver 

knyttet til terrorfare, epidemier og biologiske 
utfordringer. 

Utvikling av tverrfaglig nasjonalt og interna- 
sjonalt samarbeid er nødvendig. Det er flere 
områder som peker seg ut: 

• Etatssamarbeid om norsk ressurs-
 forvaltning
• Faglig samarbeid om sjørett og inter-
 nasjonalt regelverk
• Deltakelse og oppfølging av Arktisk råd 
 og tilsvarende fora relatert til 
 nordområdene
• Samarbeid med andre havnasjoner og 
 ressursstater, Russland i særlig grad
• Internasjonalt samarbeid om trafikk-
 overvåkning og sikkerhet 

Illustrasjon: R
olls-R

oyce
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KRITISK SUKSESSFAKTOR NR. 1  
– KOMPETANSEUTVIKLING

Respons dreier seg om å manøvrere 
i dels kjente, dels ukjente farvann, 
under dels rolige, dels turbulente 
forhold. Det dreier seg om å prestere 
i møtet med tunge drivkrefter, og om 
å mestre krevende oppgaver i situa- 
sjoner preget av usikkerhet og av at 
mye kan stå på spill. Visjoner og  
ambisjoner skal holdes i hevd, 
oppdrag skal utføres, og leveranser 
leveres.

Enhver vet at evne til å manøvrere 
ikke kommer av seg selv. Fartøyet og 
mannskapet må være på plass og satt 
på sine rette oppgaver. Kunnskapene 
og kompetansen må bestå prøvene de 
blir stilt overfor. Det samme gjelder 
for Kystverket. Ledelsen må være 
framsynt, årvåken, kreativ og kon-
struktiv. 

For å se det hele, kunne holde tak i 
trådene, og kunne manøvrere hele  
organisasjonen, er Kystverket tjent 
med å ha respons- og manøvrering- 
bildet foran seg. Slike bilder er, når 
alt kommer til alt, antakelig det  
viktigste redskapet for å arbeide med 
den strategiske hovedoppgaven:  
Forsee and prepare for future needs. 

Trettifem år fram i tid, gir grunn til 
også å reflektere over hva som har 

skjedd i løpet av de forrige trettifem 
årene. Vi er tilbake i 1980. Den gang 
alt var som før, mens det i ettertid 
viste seg å være en start på noe som 
etter hvert har vist seg å skulle bli til 
en formidabel endringsprosess. De 
trettifem årene vi står framfor blir 
neppe preget av færre og svakere  
endringer, men antakelig flere,  
raskere og mer gjennomgripende. 

I dette farvannet skal Kystverket 
manøvrere robust og fleksibelt, hele 
tiden med det for sitt strategiske og 
taktiske øye, å ha tilstrekkelig styrke 
og kompetanse til å hevde visjonen: 
Å utvikle kysten og havområdene til 
verdens sikreste og reneste. 

I prosessen med framtidsbildene og 
responsen på disse ble det etter hvert 
tre tydelige knagger for robuste strate- 
gier for Kystverket. Essensen fra 
gruppearbeid og diskusjoner handlet 
i stor grad om kompetanse, teknologi 
og samhandling. Om Kystverket vet 
hva som må gjøres på disse  
områdene har vi grep om framtida og 
utviklinga. Overordnede strategier på 
disse områdene vil gjøre det enklere å 
tilrettelegge for de faktiske gjøremål 
i tide. 

Kompetanse er viktigst:
• Alt kan svikte hvis ikke Kystverket 
sporer opp behov, rekrutterer og  
driver fram rett kompetanse og kapa-
sitet i tide.

• Den menneskelige faktoren er  
avgjørende. Kystverket må være 
handlekraftig, høykompetent, og 
tiltrekke seg ny kompetanse

• Kystverket må legge opp til en 
kompetanseutvikling i tråd med  
utfordringene i framtidsbildene. 
Det må tas initiativ til samarbeid og 
jobbes politisk for å styrke det norske 
kompetansemiljøet.

I en tid preget av raske endringer skal 
Kystverket videreføre sin transforma- 
sjon fra fyrlykter og lostjeneste inn i 
en høyteknologisk framtid. Kompe- 
tanse er i ett og alt fellesnevneren. 
Rekruttering, kompetanseutvikling og 
kompetanseoverføring må være en 
kontinuerlig prosess som gjennom-
syrer organisasjonen. 

For å legge til rette for skipstrafikk og 
sjøtransport kreves kompetanse på 
mange nivå. Kystverket er avhengig 
av å rekruttere maritim erfaring i 
tillegg til spesialister på en hel rekke 
fagområder. Kompetanseutfordringen 
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KNOW
WHAT

KNOW
WHY

CARE
WHY

KNOW
HOW

KNOW WHAT: Fagkunnskap og de som vet hva det dreier 
seg om. Viktige arenaer for rekruttering er høyskoler, 
universiteter og maritim næring. 

KNOW HOW: Faglig innsikt og dyktighet. De som vet 
hvordan det skal gjøres. Her er det avgjørende med 
erfaring og videreutdanning. Systemer for opplæring og 
erfaringsoverføring i etaten er viktig. 

KNOW WHY: Helhetlig forståelse og de som kjenner 
sammenhengene. Erfaring og prosessforståelse er 
vesentlig og må utvikles gjennom evaluering, læring og 
erfaringsoverføring. Oppbygging av slik kompetanse tar tid.

CARE WHY: Profesjonalitet og nyskaping. De med leder-
egenskaper og stor egenmotivasjon. Ofte av hengig av 
kultur i organisasjon/fagmiljø. 

ligger i å ha tilstrekkelige ressurser 
og ansatte på ulike nivåer som samlet 
dekker behovene: 
• Fagkunnskap og de som vet hva 
det dreier seg om. Viktige arenaer for 
rekruttering er høyskoler, universiteter  
og maritim næring. 

• Faglig innsikt og dyktighet. De som 
vet hvordan det skal gjøres. Her er det 

avgjørende med erfaring og videre-
utdanning. Systemer for opplæring og 
erfaringsoverføring i etaten er viktig. 

• Helhetlig forståelse og de som 
kjenner sammenhengene. Erfaring og 
prosessforståelse er vesentlig og må 
utvikles gjennom evaluering, læring 
og erfaringsoverføring. Oppbygging av 
slik kompetanse tar tid.

• Profesjonalitet og nyskaping. De 
med lederegenskaper og stor egen-
motivasjon. 

Utdanning tar tid, utvikling tar tid, og 
ferdighetstrening tar tid. Den årvåkne 
virksomhet i vår tid tar kompetanse- 
utfordringen i tide, og setter den på 
topp som kritisk faktor nr. 1, hele 
tiden.

(Kilde: Quinn, Anderson, Finkelstein 1996, 
Figur: Virtual Management AB)
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