
Program  
Dialogkonferanse for klimavennlige og autonome ferger 

 

     

 

Tid og sted: 

9. desember 2016 fra kl. 09:30-15:00 

 Næringslivets Hus - 1. etasje i møterommet «Gustav Vigeland», Middelthunsgate 27, Oslo 

 

09:30 – 10:00             Registrering & kaffe  

10:00 - 11.30              Del 1: Introduksjon, skaleringspotensial og konkret om Tønsberg kommune sitt behov 
 

 Velkommen og mål for dagen 

  Øystein Sandtrø, næringssjef i Tønsberg kommune og Per Harbø, programleder i  

  Nasjonalt program for leverandørutvikling 

 Relevans, gevinster og effekter av Innovative anskaffelser  

  Cecilie Møller Endresen, prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling  

 Samfunnsmessige betydninger og nasjonalt potensial for autonome og klimavennlige  

passasjerferger  

  Gunnar Lindberg, direktør ved Transportøkonomisk Institutt 

 Behovsavklaring rundt sjøtransportløsning i Tønsberg og kommunens kommende anskaffelse,  
samt muligheter for oppskalering av tilbudet i farvannet rundt Tønsberg og Færder  
  Øystein Sandtrø, næringssjef i Tønsberg kommune 
 

11:30 - 11:40          Rask benstrekk & kaffepåfyll 

11:40 – 12:40         Del 2: Ytterligere behov og tilsvarende prosjekter – fra kommuneperspektiv 
 

  Pilotprosjekt for utslippsfri transport i indre Oslofjord 

           Kjell Ove Kalhagen, prosjektleder i HR prosjekt AS 
 Behov for null-utslippsferje  

           Inge O. Rønning, daglig leder i Kragerø Fjordbåtselskap IKS og Brevik Fergeselskap IKS 

 Kristiansund – batteribåt «Sundbåten» 

  Susanne Kirk Lossius, daglig leder i Sundbåtvesenet, Kristiansund 

 Sør-Trøndelag fylkeskommune – miljøstrategi og ny hurtigbåt Trondheim by-Vanvikan 

  Erlend Solem, samferdselsdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 

 

 

 

12:40 - 13:20              Minglelunsj 

13:20 – 14:30             Del 3: Ulike betraktninger og erfaringer, sikkerhetshensyn, gjeldende regelverk og muligheter       

                                       
  Norsk Forum for Autonome Skip – status for autonom utvikling innen sjøfart og mulige NFAS-bidrag  

          Ørnulf Jan Rødseth, MARINTEK, Sintef 

 NTNU sitt forskningsprosjekt på autonome ferger  

          Egil Eide, førsteamanuensis ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk, NTNU 

 Hva vil en autonom fergeløsning bety for brukerne? 

          Gina Havdal, Christina Heggelund og Charlotte Larssen – studenter ved NTNU 

 Muligheter og utfordringer i forhold til gjeldende regelverk og sikkerhetshensyn 

           Sven David Medhaug, senioringeniør og prosjektleder autonome skip i Sjøfartsdirektoratet 

 Mulige virkemidler: utviklingsmidler for innovative og klimavennlige løsninger  

   Marit Hepsø, seniorrådgiver i Miljødirektoratet om Klimasats, Sunniva Jonassen Fjelde,  

   seniorrådgiver i Innovasjon Norge om innovasjonspartnerskap, samt Tina Sølvberg, prosjektleder  

   klima og miljø, Nasjonalt program for leverandørutvikling  

 

 

 

 

 

14:30 – 15:00              Del 4: Dialog og konkretisering av veien videre   
 

 Veien videre for Tønsberg kommune  

  Øystein Sandtrø, næringssjef i Tønsberg kommune 

 Diskusjon - spørsmål & svar 
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