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Sammendrag 

I dialog med HSH og sentrale aktører innenfor maritimt næringsliv og annen maritimt relatert 

virksomhet i Haugesund og regionen omkring, er det gjort betraktninger om mulighetene for en 

videre utvikling av et maritimt kompetansesenter med utgangspunkt i dagens HSH campus 

Haugesund. 

Det er bragt på det rene at det er interesse blant sentrale aktører for å ta del i utvikling av et 

maritimt kompetansesenter omkring dagens HSH campus Haugesund.  Det er også tydeliggjort 

oppfatninger om hva et maritimt senter bør inneholde, og etter hvilken hovedmodell et slikt senter 

bør utvikles. 

Utvikling av et maritimt kompetansesenter vil i denne sammenheng favne to dimensjoner:   

- Samling av relevante maritime aktører i den regionale nærings- og kompetanseklyngen i en 

form for innovasjons-/utviklingsselskap.   

- Utvikling av et fysisk senter som samler kjernen innen maritim høyere utdanning, FoU og 

formidling under «ett tak». 

Et samarbeidsorgan for å styrke samspill, synergier og innovasjonsgrad for de maritimt rettede 

aktørene i Haugesund og omliggende region, vil kunne etableres uavhengig av utvikling av et fysisk 

maritimt senter.  Et innovasjons-/utviklingsselskap med rett innretning, vil kunne utvikles også til en 

klyngesatsing som kan inngå i nasjonale satsingsprogrammer i regi av det sentrale 

virkemiddelapparatet.  Det bør tillegges vekt at et slikt selskap kompletterer de allerede bestående 

tilsvarende miljøer – med utgangspunkt i ønsket om en sterkere samspillsdimensjon enn en 

konkurransedimensjon i forhold til disse.  Det er nærliggende å vurdere en spissing av 

klyngesatsingen fra det generelle maritime til maritim sikkerhet.  Dette både ut fra eksisterende 

status og fortrinn, og ut fra klar profil i sammenligning med andre.  

Et komplett utviklet fysisk kompetansesenter (nybygg) med utgangspunkt i dagens HSH i Haugesund 

vil kunne inneholde: 

 Lokalisering av høyere maritim utdanning (nautikk, maritime ingeniørfag, maritime 

administrative og sikkerhetsrelaterte fag (HSH)) 

 Lokalisering av forskning innen maritim sikkerhet og miljø – samt annen forskning naturlig 

knyttet inn mot dette (HSH, UniResearch Polytec og evt. andre) 

 Lokalisering a industriell innovasjon (næringsliv i samspill med utdanning og forskning) 

 Vitensenter og museum for sikkerhet og miljø til sjøs – før, nå og i fremtiden 

 Konferansearena og storstue som møteplass i maritime omgivelser 

 

Bygningsmessig ligger det til rette for en utvikling av et komplett maritimt senter i to trinn: 

I) Et maritimt senter for maritim høyere utdanning, forskning og næringslivsrettet 

innovasjon, bygget på eksisterende tomt eid av Statsbygg og i direkte tilknytning til 

dagens HSH 

II) Et maritimt vitensenter, museum og konferansesenter åpent for publikum og med store 

synergier i f.t. HSH og maritimt senter for øvrig, bygget ut i kvartalet vest for dagens HSH. 

For trinn I er det utarbeidet arkitektskisser som illustrerer hvordan eksisterende tomt kan nyttegjøres 

for optimal arealutnyttelse og god integrering med dagens HSH. 
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Utbygging i regi av Statsbygg eller privat byggherre kan begge være relevante.  Statsbygg prioriterer 

bygg som primært nyttegjøres for offentlig virksomhet. 

En utvikling av et maritimt senter som skissert her, vil ikke bare tjene regionalt næringsliv og høyere 

utdanning.  Et slikt senter vil innebære by- og sentrumsutvikling i Haugesund, og løfte fram byens 

historie, kultur og identitet.  Det vil bygges bro mellom byens innbyggere/gjester og det maritime 

kompetansesenteret, i motsetning til den avstand som i dag oppleves mellom HSH og byen.   

Det vil være naturlig at HSH tar føringen i prosessen med å etablere innovasjonsselskapet som samler 

den maritime klyngen.  Med et etablert innovasjonsselskap, vil dette kunne ta en operativ rolle i 

forhold til videre utvikling både av egen virksomhet og utvikling av det fysiske bygget trinn I og trinn 

II.  For trinn I vil HSH formodentlig være den største leietaker, og vil måtte legge premissene for 

utbyggingen ut fra dette. 
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1. Bakgrunn 

Jevnlig gjennom mange år er ideen om å utvikle et maritimt senter i Haugesund blitt luftet, med 

utgangspunkt i byens og regionens framtredende plass innen maritim næring og kultur, utdanning og 

forskning. 

Ideen er igjen blitt aktualisert særlig gjennom politisk behandling i Rogaland fylkeskommune i 2014, 

der fylkestinget gir et klart signal om ønsket videre utvikling av Haugesund som maritimt knutepunkt. 

Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) har en av sine to campus i Haugesund, der høyere maritim 

utdanning og forskning har en sentral plass.  Det er naturlig at HSH tar en førende rolle i kartlegging 

av grunnlaget for å utvikle et maritimt senter – og hvordan et slikt senter i tilfelle skal kunne framstå. 

På denne bakgrunn har HSH bestilt en innledende analyse av grunnlaget for et slikt maritimt senter i 

Haugesund.  Denne innledende analysen skal gi grunnlag for hvorvidt HSH skal videreføre arbeid med 

tanke på mulig realisering av et maritimt senter, og hvordan en slik videreført prosess i tilfelle skal 

legges opp. 

 

 

 

HSH i Haugesund har en tilgang på studenter som gjør at skolens kapasitet er i ferd med å bli sprengt.  

I denne analysen er det derfor lagt som en forutsetning for utvikling av et maritimt senter i regi av 

HSH at dette vil måtte sees i sammenheng med en utvidelse av kapasitet og infrastruktur for HSH 

som utdannings- og forskningsaktør. 

Denne innledende analysen bygger på fakta og en del sentrale interessenters oppfatninger.  Med 

denne basis skisseres grunnlaget for et maritimt senter i Haugesund, og hvordan dette senteret kan 

utvikles i innhold og form. 

  

 

HSH i Haugesund har et symbolsterkt og 

funksjonelt bygg i dag, svært sentralt og 

strategisk godt plassert midt i 

Haugesund sentrum. 

Allerede i dag inneholder HSH i 

Haugesund et høykompetent maritimt 

miljø og viktige elementer som former et 

maritimt kompetansesenter. 
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Norge er en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner.  Vi har en lang historie som 

ledende sjøfartsnasjon, og norske skip og mannskaper har gjennom generasjoner stått for den 

ypperste kvalitet globalt.  Gjennom de siste femti år har Norge også bygget seg opp som en ledende 

nasjon innen offshore og subsea, gjennom installasjoner, spesialfartøy og spisskompetanse.  Norge 

har i dag en sterkere posisjon globalt innen det maritime området enn noen gang tidligere.  Det 

jobber mer enn 110 000 personer i maritim næring, og det skapes verdier for nærmere 175 mrd kr pr 

år. 

Vestlandet utgjør Norges desidert største maritime region.  Aksen Stavanger-Haugesund-Bergen 

utgjør det maritime tyngdepunktet i landet, med bl.a. hele bredden innen norsk rederinæring 

bestående av offshoresegmentet, riggsegmentet, deepsea og shortsea. 

Langsiktig har Norge fortsatt en mangeårig framtid foran seg som oljenasjon, men 

produksjonstoppen er nådd.  Det legges vekt på å bygge opp en ny plattform med basis i nasjonens 

spisskompetanse og ledende posisjon innen offshore, maritimt og marint.  Regjeringen har i april 

2015 fremmet sin maritime strategi, som bl.a. vektlegger å sikre innovasjon og cross-over effekter 

mellom offshore, subsea, maritimt og marint.  Den maritime strategien peker også mot en tydelig 

satsing i forhold til «det grønne skiftet», der gode maritime løsninger vil være sentrale for å bidra til 

overordnede klima- og miljømål.  Kompetanse og utdanning, forskning, utvikling og innovasjon står 

sentralt i regjeringens maritime strategi. 

Kortsiktig står offshore- og petromaritim næring overfor en markant nedgangstid, som rammer 

bransjen og aktørene hardt.  Historien viser at det i slike tider vil være spesielt viktig å satse på 

utvikling og innovasjon – og samle aktører i samarbeid som gir en forsterket kraft for å lykkes med 

nye løsninger. 

 

 

 

  

http://maritimt-forum.no/haugalandet-sunnhordland/files/2014/09/Simsea-1.jpg
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLeYy5an-cgCFUKXDwod9qoF3w&url=http://karrierestart.no/bransje/shipping-off-onshore-maritim/775-klynger-maritimt-naeringslivet-de-maritime-klyngene&psig=AFQjCNEOXXr3UU9fffqEFGwgAMY7EZl-dw&ust=1446813634522736
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKS7uuKl-cgCFYgNDwod0qcGyA&url=http://www.dof.no/en-GB/Fleet.aspx&psig=AFQjCNEUMpmhskT97_rfBqVA46VdnsQZYA&ust=1446813280066671


Maritimt kompetansesenter i Haugesund    –     Vurdering av muligheter for videre utvikling            

CiriusConsulting – 2015 

7 
 

2. Hensikt og mål med et maritimt kompetansesenter 

Ut fra dialogen med ulike aktører, kan den overordnede hensikten med et maritimt 

kompetansesenter formuleres som: 

 

 

 

 

 

 

 

Viktige målsettinger vil bl.a. være å: 

 Oppnå optimale samspillsrelasjoner – gjennom utvikling og bruk av nøkkelkompetanse, 

infrastruktur og øvrige ressurser til den enkeltes og helhetens beste 

 Bygge en sterk merkevare for by, region, næringsklynge og studiested – med tiltrekkingskraft 

på kompetanse og etableringer 

 Tilby attraktive møteplasser, treffpunkter og løpende stimulans som bidrar til cross-over 

effekter og innovasjon i snittene mellom ulike aktører og miljøer 

 Oppnå en posisjon som gir grunnlag for tilførsel av offentlige midler som katalysator for 

innovasjon og utvikling til beste for samfunnet 

 Framstå som en regional motor som drivkraft i øvrig regional utvikling 

 

 

Visjonen for et maritimt kompetansesenter kan være: 

 

 

 

 

 

  

 

«Sterkt samvirke mellom maritimt rettede aktører skal optimere utdanning, forskning, 

innovasjon og formidling - og styrke aktørenes, regionens og nasjonens fortrinn og 

konkurranseevne» 

 

 

                      «Anerkjent som et globalt ledende miljø innen sitt område» 
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3. Haugesund som maritimt knutepunkt 

Haugesund er en av de helt framtredende sjøfartsbyene i Norge – opp gjennom historien og pr i dag, 

og omtales i rederinæringen som landets maritime hovedstad. 

Haugesund ligger midt i aksen mellom Bergen og Stavanger, og er regionalt knutepunkt for regionen 

Sunnhordland og nordre Rogaland («mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden»).  Denne regionen 

utgjør en av landets sterkeste verdiskapingsregioner, med industri og næringsliv sentrert om maritim 

virksomhet.  Innenfor regionen finner vi en rekke av landets største og globalt rettede rederier, vi 

finner virksomheter som er blant de ledende i verden innen skipsdesign, skipsbygging, bygging av 

offshoreanlegg som oljerigger, subsea installasjoner m.m.  I tillegg til dette er regionen i fremste 

rekke nasjonalt og globalt når det gjelder marine næringer – oppdrett og akvakultur. 

Antall sysselsatte i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland er over 17 000.  

Omsetningen er på 52 mrd kr, og rundt 30% av verdiskapingen i regionen kommer fra maritim 

næring.  Offshorerederiene står for ca 24% av verdiskapingen i maritim næring, svarende til 2,8% av 

verdiskapingen i samlet norsk næringsliv (olje og gassoperatører unntatt). Hordaland og Rogaland 

fylke har ca 50% av landets rederivirksomhet innen offshore. 

De største rederiene i regionen finner vi innen offshore segmentet.  Største aktører er DOF, Solstad, 

Eidesvik og Østensjø.  I regionen finer vi også verdens største bøyelast rederi, Knutsen OAS Shipping.  

Ut over dette er både deepsea og short sea representert i rederinæringen. 

 

 

 

 

 

Sjøfartsdirektoratet er lokalisert med sitt hovedkontor i Haugesund.  Sjøfartsdirektoratet er nasjonal 

myndighet innen sikkerhet og miljø for skip og maritime installasjoner.  Kystverket har lokalisert sitt 

regionkontor for Sør-Vest i Haugesund, inkl. Kystverkets nasjonale senter for los og trafikktjeneste. 

I Haugesund har HSH høyere utdanning innen nautikk (skipsoffiserer), maritimt rettede 

ingeniørstudier og maritimt rettede administrative studier.  I tillegg har HSH i Haugesund høyere 

utdanning innen sikkerhetsområder – relatert både til sjø og land.  Forskning drives relatert til alle 

disse fagområdene. 

I Haugesund finner vi også Karmsund videregående skole med fagskole innen det maritime området.  

Her utdannes dekksoffiserer og maskinoffiserer og andre fagressurser for maritim sektor.  ResQ er 

 

 

 

Staten har valgt Haugesund som sjøfartsmyndighetenes hovedbase, ved 

å etablere Sjøfartsdirektoratet i byen.  Sjøfartsdirektoratet representerer 

et sterkt og høykompetent maritimt miljø – innrettet mot maritim 

sikkerhet og miljø, maritim rett og maritime rammebetingelser for øvrig. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Sj%C3%B8fartshuset_oktober_2010.jpg
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landets største aktør innen maritim sikkerhetsopplæring og risikoledelse, og har sitt hovedkontor i 

Haugesund. 

Polytec er et av landets ledende forskningsinstitutter og er lokalisert i Haugesund, med forskning 

bl.a. innen maritime avanserte operasjoner og maritim sikkerhet og miljø.  SimSea har landets mest 

moderne og avanserte maritime simulatormiljø i Haugesund. 
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4. Høgskolen Stord/Haugesund 

Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) er en regional høgskole som pr 2015 har om lag 3200 studenter 
og 300 tilsatte. HSH tilbyr grunnutdanninger på bachelor- og masternivå og et bredt utvalg av etter- 
og videreutdanninger. I tillegg driver HSH flere forsknings- og utviklingsprosjekt. HSH har 
studiesteder på Stord og i Haugesund.  

HSH er tett på studenter, region og medarbeidere. HSH sin egenart er et resultat av de kunnskaps-, 
kompetanse- og ferdighetsbehov det regionale arbeidslivet har. Utdannings-, forsknings- og 
utviklingsaktivitet skal derfor ha en særskilt betydning for nyskaping og verdiskaping i regionen. 
Aktiviteten skal også ha høy nasjonal og internasjonal verdi.  HSH har bygd opp gode 
forskningsmiljøer som har stor grad av gjennomslagskraft på eksterne FoU-midler. 

HSH har tre avdelinger: Avdeling for administrative, tekniske, økonomiske og maritime fag, avdeling 
for lærerutdanning og kulturfag samt avdeling for helsefag. 

Den maritime delen av HSH omfatter utdanning av skipsoffiserer/maritime ledere (nautikk), 

ingeniørutdanning (bachelor og masternivå) innenfor maritime områder, maritimt rettet 

administrativ og økonomisk utdanning og spesialisering innen sikkerhet og kvalitet.  Innenfor 

maritimt område tilbys bachelor- og masterstudier, spesialisering og forskning. Den maritimt rettede 

delen av HSH er på mange måter høgskolens spesialområde.  Nautikkutdanningen ved HSH utgjør en 

av fire sivile maritime høgskoleutdanninger i Norge som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å gi 

opplæring i h.h.t. internasjonal konvensjon (STCW). 

Plassert i en framtredende verdiskapingsregion med utgangspunkt i maritim aktivitet, er samspillet 
mellom høgskole og næringsliv spesielt sterkt innenfor det maritime området.  Det er etablert en 
egen partnerskapsavtale mellom regionalt næringsliv, HSH m.fl. for å styrke samarbeidet innen det 
maritime området.   

Forskning i regi av HSH innenfor det maritime området har sprunget ut av gaveprofessorat gitt av 
rederiene Knutsen OAS Shipping, Østensjø Rederi, Solstad Offshore og Eidesvik Offshore.  I 
kjølvannet av gaveprofessoratet har HSH bygget opp en forskergruppe innen området. 

Undervisning, forskning, utvikling og formidling, og regionalt utviklingsarbeid innen de tekniske, 
økonomiske og maritime fagområdene innrettes for å gi en spesiell relevans for den petromaritime 
næringsklyngen i regionen.  Det er særlig fokus på teknisk sikkerhet, økonomisk og organisatorisk 
usikkerhetshåndtering og komplekse maritime operasjoner. 

HSH samarbeider med andre høgskoler og universiteter i Norge og internasjonalt, og med andre 

utdannings-, forsknings- og utviklingsmiljøer i regionen.  Samarbeidet med industri og næringsliv i 

regionen er relatert til både utdanning, forskning og utvikling. 

HSH har opparbeidet seg et omfattende nettverk av samarbeidspartnere både i akademia og i privat 

næringsliv.  Dette gjelder bl.a. Greenwich University (UK), Memorial University of New Foundland 

(CA), The marine technological department at Osaka University (JP), Seafarers international Research 

Centre (FI), Kotka Maritime Research Centre (FI), Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, 

Universitetet i Bergen og Universitet i Stavanger, Statoil, Hurtigruten, lokale og regionale rederier, 

Norges Rederiforbund, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Maritimt Forum og Maritimt 

Opplæringskontor. Gjennom samarbeid med ulike aktører innen akademia og næringsliv har HSH 
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sikret seg ekstern finansiering via bl.a. Norges Forskningsråds TRANSIKK- og MAROFF-program, men 

også gjennom anbud i regi av Statoil m.fl. 

I det statlig finansierte prosjektet MARKOM2020 samarbeider HSH med Universitet i Tromsø – 

Norges arktiske universitet (UiT), Høgskolen i Ålesund (HiÅ) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

(HBV) om maritim kompetanseheving. MARKOM2020-samarbeidet har ført til mange gode prosjekter 

som integrert praksis (pågår), utvikling av to mastergrader nasjonalt hvorav HSH har bidratt i en av 

disse, søknad om felles phD-utdanning i nautiske operasjoner med mer. Gjennom MARKOM2020-

samarbeidet har de fire institusjonene som tilbyr høyere maritim utdanning opparbeidet en god 

dialog, noe som også har ført til samarbeid om andre prosjekter og blant annet en professor II-

stilling. 

I 2016 søkes det gjennom MARKOM2020 finansiering for utvikling av en maritim mastergrad ved 

HSH, da som en fellesgrad med Hochschule Emden/Leer og universitetet i Bremen. Dette for å sikre 

rekruttering til phD-utdanningen og for å kunne tilby et helhetlig studieløp fra bachelor til phD ved 

HSH. I tillegg samarbeider HSH med Høgskolen i Ålesund og Fagskolen Rogaland, avdeling Karmsund 

om et prosjekt for utvikling av en påbyggingsbachelor for fagskolestudenter som kan gi 

fagskoleutdannede sjøfolk økt formalkompetanse, og som er i tråd med NOKUT krav. I slike 

prosjekter er HSH og den lokale fagskolen naturlige samarbeidspartnere. Det har historisk vært, og er 

fortsatt en god dialog mellom de to utdanningsinstitusjonene. I forbindelse med pågående 

sentralisering av utdanningssektoren oppleves det som en styrke å ha både maritim fagskole- og 

høgskoleutdanning i regionen. 

Den maritime delen av HSH er samlet i campus Haugesund, svært sentralt plassert i byen ved siden 
av Rådhusplassen. Dagens campus omfatter 12 700 m2 brutto areal, fordelt over et bygg med tre 
etasjer.  Her foregår høyere utdanning og FoU innen høyskolens alle tre avdelinger.  Eksisterende 
bygg eies av staten v/Statsbygg, og ble tatt i bruk i 1999.  Bygget framstår som funksjonelt og 
innbydende.  Skolens kapasitet er nyttegjort fullt ut, og veksten i studenter og aktivitet gjør det 
påkrevet med økning i arealer og infrastruktur til utdanning og forskning. 
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«HSH sitt særpreg ligger i tilholdet midt i en av landets viktigste 

verdiskapingsregioner, basert på en rekke globalt rettede og ledende 

næringsaktører innen det petromaritime området.  Det er naturlig at vår 

kjerne utvikles om utdanning og forskning som bygger opp under dette» 

 

 

 

 

«Vi har den på mange måter hyggelige situasjon at vår kapasitet for utdanning 

og FoU-virksomhet i Haugesund er sprengt, og vi har behov for utvidelse.  Vi vil 

være snevre i vår tilnærming om en slik utvidelse ikke tar utgangspunkt i 

mulighetene for å integrere aktører og miljøer som samlet gir optimale effekter 

for et ledende utdannings-, forsknings- og innovasjonsmiljø» 
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5. Noen framtredende interessenter i f.t. et maritimt senter i Haugesund 

Polytec er et av Norges ledende forskningsinstitutter, og er lokalisert i Haugesund (Sørhauggata 28).  

Instituttet har ca 40 ansatte.  Forskningen er næringsrettet og henvender seg primært mot industri 

og næringsliv som kjennetegner regionen, herunder energi, maritim, offshore, sikkerhet og miljø.  

Polytec og Uni Research (hovedlokasjon Bergen) har besluttet å fusjonere fra 01.01.2016.  Det som i 

dag er Polytec vil da endre navn til UniResearch Polytec AS.  UniResearch Polytec vil fortsatt være 

lokalisert til Haugesund, og vil videreføre forskning innen sine spesialområder.  I tillegg vil 

UniResearch Polytec være en naturlig del av UniResearch sitt samlede forskningsmiljø, og kunne ta 

del i hele UniResearch sine forskningsprosjekter. 

 

 

«Akademia, forskning, studenter og næringsliv samlet på ett sted – det er den 

form for smeltedigel som vi drømmer om.  Med den rette tilnærmingen vil et 

slikt maritimt senter også gi grunnlag for flere nasjonale satsinger» 

«Et sterkt maritimt senter må også ha varige unike funksjoner som setter 
senteret på kartet. Polytec har i dag ansvar for bølgevarsling langs hele 
kysten – i et maritimt senter kan vi se for oss etablering av et senter for 
kystvarsling» 

 
«Polytec har en husleieavtale som løper til februar 2018.  Om vi på det 
tidspunktet kunne få en samlokalisering med de rette aktørene i et maritimt 
senter med fasiliteter som passer oss – da ville det være ideelt.  For 
UniResearch Polytec AS vil behovet i overskuelig framtid være omtrent som 
arealet vi har i dag – i størrelsesorden 700 m2.  Vi skal bli noen flere, men vi 
skal samtidig ha større arealeffektivitet.  Leieavtale i et fem- eller 
tiårsperspektiv er det vi går etter» 
 
 
 

 

SimSea er Norges største og mest moderne maritime simulatorsenter, og er lokalisert i Haugesund 

(Karmsundgata 72).  Lokaliseringen er nær opp til HSH Haugesund, og i tillegg til SimSea sine egne 

simulatorer, rommer også lokalene hos SimSea simulatorer eid av HSH – og som er særlig innrettet 

mot utdanning.   

SimSea er en ledende leverandør av simulering av avanserte situasjoner og operasjoner til rederier, 

oljeselskaper m.v., og gir spesialkursing og etterutdanning til mannskaper på skip og rigger m.v.  

Innenfor riggsegmentet er SimSea eneste tilbyder i Norge. 

SimSea har 23 ansatte og omsetter for ca 40 MNOK.  Selskapet eies av rederiene i regionen sammen 

med HSH, Rogaland fylkeskommune og Kongsberggruppen. 
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«Haugesund og omkringliggende region (herunder hele aksen Bergen-

Stavanger) er en sterk og spennende samling av maritime aktører i dag, men 

vi har ikke lagt godt nok til rette for å optimere samspillet oss i mellom – det 

er det som virkelig motiverer til utvikling av et maritimt senter» 

«Et fysisk bygg som en kjerne for et maritimt senter trenger vi, men det aller 

viktigste er et samarbeidsorgan som gir nødvendig overbygning over 

aktørene i den maritime klyngen – både de som er plassert innenfor og 

utenfor et slikt bygg» 

«SimSea er godt plassert i moderne og funksjonelle lokaler som passer oss 

godt.  Avstanden til et maritimt senter med utgangspunkt i dagens HSH vil 

være svært kort» 

«Vi har lenge vært pådriver for å utvikle et maritimt senter i Haugesund, og 

SimSea ønsker å bidra til at en slik satsing lykkes» 

 

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland er lokalisert til Haugesund (Smedasundet 97B) 
Interesseorganisasjonen samler størsteparten av maritim industri og næringsliv i Sunnhordland og 
nordre Rogaland, og består i dag av rundt 140 medlemsbedrifter. Medlemsmassen omfatter rederier, 
verft, maritime leverandører, maritime tjenesteytende virksomheter, maritime offentlige 
institusjoner og skoler samt flere av kommunene i regionen. Regionen defineres som Nord-Rogaland, 
deler av Ryfylke, Sunnhordland og deler av Hardanger inkl. Odda-området. 

 
 
«Den maritime næringen i regionen har tradisjon for å være tett på 
utdanningen og forskningen, og den ytterligere styrkede relasjonen vi har 
opplevd de siste årene er en utvikling næringen ønsker å bidra til å 
videreføre inn i tiden vi har foran oss» 
 
«For næringen framstår Haugesund som en maritim hovedstad. Vi ønsker 
utviklingen av et maritimt kompetansesenter velkommen, og vil bidra til at 
dette realiseres og framstår som et nasjonalt kompetansesenter på sitt 
område» 
 
«Maritimt forum samler interessene hos den maritimt rettede næringen i 
regionen, og det kan være interessant for oss å etablere oss i et maritimt 
kompetansesenter for å sikre den løpende kontakten mot hele næringen, 
ikke bare de aktørene som selv vil ha kontorplasser eller pågående      

prosjekter i et slikt senter» 
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Rederinæringen i Sunnhordland og nordre Rogaland 

Landets og regionens rederier er kjennetegnet av høy kompetanse, avansert og moderne flåte av 

skip, og at de er globalt ledende innen kvalitet, sikkerhet og miljø. 

Rederinæringen i regionen er særlig spesialisert innen offshore.  Offshorerederiene i Norge hadde i 

2011 en samlet omsetning på 65,2 mrd kroner.  Rederiene i Hordaland og Rogaland står for om lag 

halvparten av verdiskapingen utført av norske offshorerederier. 

 

Knutsen OAS Shipping er verdens største bøyelastrederi, med sitt hovedkontor i Haugesund.  

Rederiet har sterkt fokus på teknologi og innovasjonsdrevet forskning og utvikling. Gjennom sitt 

datterselskap Knutsen Technology leverer selskapet kommersialiserte løsninger bl.a. for håndtering 

av maritime risiko- og miljøutfordringer.  

 

 

«For at et maritimt kompetansesenter skal bli en suksess, må det oppleves 
som en suksess for alle som tar del i samarbeidet.  Grunnleggende for oss er 
at forskningen og kompetanseutviklingen gir kommersielle gevinster. Vi må 
kunne hente ut synergier uten at kommersielle aktører gir fra seg sine 
strategiske fortrinn i konkurransen.  Potensialet er jo der, så det vil dreie seg 
om å bygge de kloke arenaene» 
 
«Rederinæringen kunne trenge en tenketank for innovasjon i 

skjæringspunktet mellom de kommersielle og samfunnsmessige interessene 

– for meg vil dette kunne være en viktig del av et maritimt 

kompetansesenter i Haugesund» 

 

  

 

 

Synnøve Seglem, 

viseadm.dir. 

G

u

n

n

a

r 

B

i

r

k

e

l

a

n

d

, 

a

d

m

.

d

i

r

.

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWmhZWP9MgCFQW-cgod00IACw&url=http://ostensjo.no/?page_id%3D519&psig=AFQjCNEz6pPCoxIMn3b0H5YQ53Ll-OOwqQ&ust=1446635449668795


Maritimt kompetansesenter i Haugesund    –     Vurdering av muligheter for videre utvikling            

CiriusConsulting – 2015 

16 
 

Sjøfartsdirektoratet har sitt hovedkontor lokalisert i Haugesund (Smedasundet 50A). 

Sjøfartsdirektoratet har nasjonalt ansvar for sikkerhet og miljø innen skipsfart, og ivaretar Norges 

interesser internasjonalt innenfor disse områdene. Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet for 

norskregistrerte skip og for utenlandske skip i norske havner. Direktoratet ivaretar også funksjonen 

som realregister gjennom skipsregistrene Norsk Internasjonalt Skipsregister- NIS og Norsk Ordinært 

Skipsregister- NOR, og har som mål å være en attraktiv flaggstat med høy sikkerhet for liv, helse, 

miljø og materielle verdier. I tillegg arbeider Sjøfartsdirektoratet med holdningsskapende 

sjøvettarbeid overfor fritidsbåtbrukere. 

Sjøfartsdirektoratets overordnede mål er å være en attraktiv flaggstat med høy sikkerhet for liv, 

helse, miljø, og materielle verdier.  Hele etaten har ca 300 ansatte, og 200 av disse er ansatt i 

Haugesund.  Direktoratet har høy kompetanse innen maritim sikkerhet og miljø, maritim rett og 

internasjonalt samarbeid innen det maritime området. 

 

«Sjøfartsdirektoratet skal utgjøre landets spisskompetanse innen forvaltning 

av sikkerhet og miljø til sjøs.  Attraktivitet som sikrer grunnlag for å 

rekruttere og beholde høy spesialisert kompetanse styrkes gjennom et miljø 

større enn vårt eget – og da er naboskap med et senter for høyere utdanning 

og FoU-aktivitet innen området av svært stor verdi» 

«Sjøfartsdirektoratet ser mulighetene for samarbeid om et vitensenter og 

museum for formidling av sikkerhet og miljø til sjøs – før, nå og i fremtiden.  

En formidling av innsats for maritim sikkerhet og miljø mot et bredere 

publikum vil i seg selv være med å bidra til direktoratets hensikt og 

målsettinger» 

 

Kystverket har sitt regionkontor for Region Vest lokalisert i Haugesund (Flathauggata 12). 
Regionkontoret i Kystverket har et delegert regionalt ansvar for trafikksentraltjeneste, utøvelse av 
myndighet, planlegging av statlige drifts-, vedlikeholds- og nybyggingstiltak i fiskerihavner, farleder 
og navigasjonsinnretninger, inkludert fyrtjenesten. 

Nasjonalt senter for los og trafikktjeneste inngår som del av regionkontoret i Haugesund.  Dette 

innebærer at enheten ivaretar nasjonale oppgaver for Kystverket innen los og trafikktjeneste. 

 

 

 

 «Det er på tide med en mer velutviklet samordning for å ta ut synergiene 

mellom sterke maritime kompetanseaktører i Haugesund og den tilhørende 

regionen – det vil vi alle kunne vinne på» 

«Vi får mange henvendelser om samarbeid i ulike maritime prosjekter som vi 

må si nei til.  Et maritimt senter med godt samspill mellom de ulike aktørene 

vil kunne bidra til kraft og riktig kompetanse bak de gode prosjektene» 
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Karmsund videregående skole/maritime fagskole er lokalisert til Haugesund (Salhusveien 68).  

Skolen har samlet ca 700 elever og 170 ansatte.  Dagens skolebygg er åpnet i 2005 og er en av 

landets mest moderne og større videregående skoler. Innenfor maritime fag har skolen toårig 

maritim fagskole for utdanning av dekksoffiserer og maskinoffiserer. 

For maritim offiserutdanning har Karmsund videregående skole og HSH til en viss grad overlappende 

utdanningstilbud. 

 

 

 «Høgskolene har hatt særlig fokus på å samarbeide seg i mellom, men vi 

trenger også en vertikal integrering av utdanning innen det maritime 

området.  Et maritimt kompetansesenter i Haugesund er et godt 

utgangspunkt for å trekke maritim fagskole tettere inn mot høyere 

utdanning innen det maritime området.» 

«Behovet er ikke å være fysisk under samme tak, men å sikre samspill som 

nyttegjør felles ressurser, tydeliggjør roller og gir en samlet styrking av den 

maritime utdanningen» 

 

 

NCE Maritime CleanTech er en næringsklynge lokalisert på sørvestlandet med hovdtyngde i regionen 

mellom Bergen og Stavanger.  Administrativt apparat er lokalisert på Stord. Næringsklyngen 

inneholder virksomheter fra hele den maritime verdikjeden, leverandører av fornybar energi, samt 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

 

NCE Maritime CleanTech ble i juni 2014 tildelt status som NCE (Norwegian Center of Expertise).  

Visjonen for næringsklyngen er å bli en verdensledende klynge innen rene maritime løsninger. 

Hovedmålet er å styrke klyngedeltakerne sin konkurranseevne ved å lansere innovative løsninger for 

energieffektive og miljø- og klimavennlige maritime aktiviteter. 

 

«Som vår regionale høgskole har HSH en særskilt rolle i 
klyngesamarbeidet vårt. Det kan være utvikling av etter- og 
videreutdanningstilbud tilpasset næringslivet sine behov, samt initiering og 
deltakelse i felles forskingsprosjekt med industrien.»  

«HSH er en viktig kompetanseleverandør til vår maritime klynge, og ved 
HSH sin aktive deltakelse i klyngesamarbeidet skal en sikre etablert nye og 
forsterke eksisterende samarbeidsallianser med næringsliv og øvrige 
kompetansemiljø i klynga»  
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Rogaland fylkeskommune favner et fylke sterkt preget av oljenæringen og tilstøtende virksomhet.  

Fylkets hovedstad Stavanger er også landets oljehovedstad.  Haugesund/Karmøy er fylkets nest 

største tettsted/byregion, etter Stavanger/Sandnes.  Fylkeskommunen har blant annet rolle som 

regionalutvikler og som skoleeier.   

 

«Haugesund har et unikt maritimt miljø bestående av et sterkt maritimt 

næringsliv og solide maritime utdannings- og forskningsmiljøer. 

Fylkestinget i Rogaland har på denne bakgrunn gitt et klart signal:  

Haugesund skal styrkes som maritimt knutepunkt…» 

 «Som skoleeier er fylkeskommunen opptatt av å styrke samspillet mellom 
høyere utdanning og videregående utdanning innen det maritime området 
uansett – uavhengig av et maritimt senter.  La oss løfte fram 
«Haugesundmodellen» for en helhetlig maritim utdanning som noe alle vil 
legge merke til» 

 

 

 

Haugesund kommune utgjør en by på ca 35 000 innbyggere.  Kommunen har sin basis i maritim 

næring – fra opprinnelsen basert på seilskip og sildefiske til dagens sterkt offshorerelaterte maritime 

industri og næring. 

I forbindelse med utviklingen av et maritimt senter ivaretar kommunen flere interesseområder.  

Kommunen er arealmyndighet og avgjør hvilke arealer som skal utvikles til de ulike formål.  

Kommunen ivaretar byutvikling til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende.  Kommunen er 

tilrettelegger for næringsutvikling og regional utvikling i samspill med fylkeskommune og 

nabokommuner. 

Fra Haugesund kommunes hjemmeside: «Sterkt omskiftende tider har byen sett, byen har spilt med 

havet og havet er en lunefull medspiller, det tar – og det gir rikt igjen, men en vet aldri når» 

 

 

 

 «Maritim næring er identiteten til byen vår – et maritimt senter som ikke 

bare understøtter næringen, men som også bygger bro mellom byen og 

maritim kunnskap og kultur - historie og innovasjon – det vil være av stor 

verdi for innbyggere og gjester i Haugesund og regionen» 

«I Haugesund kommune dreier det seg i de nærmeste år om å spare på alt 

der vi kan, men vi skal samtidig være visjonære og bidra til utvikling av byen.  

Utvikling av et maritimt senter er i denne sammenheng akkurat et slikt løft 

som kommunen vil støtte opp under» 

 

  

 

 

Sveinung Valen, 

seksjonssjef 

G

u

n

n

a

r 

B

i

r

k

e

l

a

n

d

, 

a

d

m

.

d

i

r

.

: 

 

 

 

Arne-Christian Mohn, 

ordfører 
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https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMPolv-_g8kCFcaTDwodnkoLug&url=https://haugesund.itslearning.com/&psig=AFQjCNHi926liMym9Z8UXorQFcjFdHoZUw&ust=1447163926743240
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6. Modell for et maritimt kompetansesenter – klynge og bygg 

Utvikling av et maritimt kompetansesenter i Haugesund vil måtte skje langs to dimensjoner: 

1. Utvikling av fysisk bygg for samlokalisering av kjernevirksomhet for maritim utdanning, 

forskning, innovasjon og formidling 

 

2. Utvikling av et overbyggende samarbeidsorgan som samler aktørene i kompetanseklyngen i 

gjensidig forpliktende samspill – uavhengig av om aktøren er lokalisert helt/delvis i det 

fysiske bygget, eller lokalisert annet sted i byen/regionen som omfattes av klyngen.   

 

Et «maritimt senter» må altså ikke ha som utgangspunkt at alle samvirkende aktører er lokalisert 

under ett og samme tak.  Et maritimt senter vil ha sin plattform i samarbeid og allianser mellom 

aktører i en maritim nærings- og innovasjonsklynge, samt samspill med andre klynger og institusjoner 

nasjonalt og internasjonalt.  

Helheten vil bestå i: 

A. Aktører samlokalisert i fysisk maritimt senter – «under samme tak» 

B. Aktører som har sin hovedlokasjon annet sted (i regionen), men som deltar med dedikerte 

personellressurser i utviklingsprosjekter og/eller har en node/kontorplass m.v. i det fysiske 

maritime senteret 

C. Aktører som inngår i gjensidig forpliktende klyngesamarbeid, men som ikke er lokalisert i det 

fysiske bygget 

D. Samarbeidende aktører utenfor klyngen, andre klynger og aktører i disse – nasjonalt og 

internasjonalt 

 

Illustrativt vil en mulig utvikling kunne være: 
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7. Det nasjonale virkemiddelapparatets innretning  

Nasjonale programmer for nærings- og innovasjonsklynger (Norwegian Innovation Clusters) 

Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd står sammen bak de store 

innovasjonsprogrammene (Norwegian Innovation Clusters), som er det reelle nasjonale instrumentet 

for å bidra til innovasjon og knoppskyting i næringsklynger.  Disse programmene kommer til uttrykk 

gjennom Arena, NCE (Norwegian Centres of Expertise) og GCE (Global Centres of Expertise).  I praksis 

er det ikke tilgjengelig andre offentlige midler for støtte til klyngeutvikling enn de som kanaliseres 

gjennom dette apparatet.  

Arenaprogrammet utløser støtte til innovasjonsprosjekter i umodne næringsklynger (næringsliv, FoU, 

utdanning).  NCE er innovasjonsprogrammer for modne klynger som har en nasjonalt 

fremtredende/ledende posisjon.  GCE er tilsvarende programmer for globalt ledende klynger. 

NCE- og GCE-klyngene innrettes først og fremst mot 

1. Økt innovasjon 
2. Målrettet internasjonalisering 
3. Styrket vertsskapsattraktivitet for etablerte bedrifter og nyetableringer 
4. Tilgang på skreddersydd kompetanse 

   

Det er pr i dag 22 Arenaprosjekter, 14 NCE-klynger og tre GCE-klynger i Norge.  GCE- og NCE-klyngene 

er følgende: 

GCE Blue Maritime Ålesund/Møreregionen Avanserte maritime operasjoner 

GCE Subsea Bergen/Bergensregionen Undervannsteknologi 

GCE Node Kristiansand/Sørlandsregionen Teknologi for offshore drilling 

NCE Aquaculture Bodø/Nordlandsregionen Marin oppdrett 

NCE Instrumentation Trøndelagsregionen/Trondheim Sensorer og styringssystemer 

NCE Tourism Bergen/Vestlandsregionen Tematurisme 

NCE Seafood Bergen/Norskekysten Sjømatnæring 

NCE Media Bergen/Bergen Medier 

NCE Maritime CleanTech Stord/Sør-Vestlandet Maritim energieffektivitet, miljø- og klimavennlighet 

NCE Culinology Stavanger/Stavanger Økt verdiskaping i hele verdikjeden for mat 

NCE Eyde Arendal/Sørlandet Miljøvennlig prosessindustri 

NCE Micro- and Nanotech Horten//Hortenregionen Elektronikk og ICT 

NCE Systems Engineering Kongsberg/Kongsbergregionen Industrialisering av høyteknologiske systemer 

NCE Oslo Cancer Cluster Oslo/Skandinavia Nye kreftbehandlinger 

NCE Health Technology Oslo/Osloregionen Helseteknologi 

NCE Raufoss Raufoss/Raufossregionen Vareproduserende industri 

NCE Smart Energy Markets Halden/Haldenregionen Energi og IT 

 

For 2015 finansierer staten de 14 NCE-klyngene med ca 150 MNOK. 

Innenfor de områder der det er etablert klynger med NCE- eller GCE-status, bidrar ikke 

virkemiddelapparatet til utvikling av klynger med tilsvarende innhold. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHB153M-8gCFUQcDwodFBUIew&url=http://www.nceclusters.no/&bvm=bv.106923889,d.bGQ&psig=AFQjCNHaphciGKQ6S6rRxFJHf7sXpZuNkQ&ust=1446892323648049
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJbG4t7M-8gCFQWpDgod58MM_g&url=http://www.gceclusters.no/&bvm=bv.106923889,d.bGQ&psig=AFQjCNFdR6824ZYq-Pk6l-Mtzheq2I2yCw&ust=1446892500035347
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMDW15LN-8gCFUPBDgodPaACSg&url=http://norskesider.info/link_in_frame.php?link%3D555&bvm=bv.106923889,d.bGQ&psig=AFQjCNEj13wZFIwO9oDlOrK74OsOPfYa6Q&ust=1446892602257508
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Nye klynger som ønsker å ta del i det nasjonale klyngeutviklingsprogrammet (Norwegian Innovation 

Clusters) må derfor etableres med et nytt innhold i forhold til de eksisterende. Klyngens kjerne må 

passe inn i forhold til et ledig rom, og med dette komplettere i forhold til allerede etablerte klynger. 

Sentre for fremragende forskning og innovasjon 

Forskningsrådet forvalter ordningen med «Sentre for fremragende forskning og innovasjon». 

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer mulighet for å organisere seg i sentre der 
ambisiøse vitenskapelige mål nås gjennom samarbeid og langsiktig 
grunnfinansiering. Forutsetninger for å kunne bli tatt opp i ordningen er: 

 Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for 

grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten. 
 Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemer der samordnet og 

langsiktig forskningsinnsats innenfor, eller på tvers av, fagområder er viktig for å nå 
målene. 

Vertsinstitusjoner for SFF kan være universiteter, universitetssykehus, høgskoler og 
forskningsinstitutter som har en betydelig portefølje av grunnleggende forskning.  

Den årlige budsjettrammen er ca 350 millioner kroner fordelt på de to generasjonene sentre som 

er i drift samtidig. Forskningsrådet finansierer ca 20 sentre innenfor denne rammen. Det lyses ut 
midler til nye sentre innenfor en total budsjettramme på 150 millioner kroner per år. Veiledende 
ramme for Forskningsrådets finansiering av det enkelte senter er 8-13 millioner kroner per år. 
Sentre som kan dokumentere særskilt høye driftskostnader, kan søke om inntil 5 millioner kroner 
per år i tillegg. Forskningsrådets finansiering er for 5 år, med mulighet for ytterligere 5 år.  

For tiden finner vi følgende sentre som finansieres på bakgrunn av status som senter for 
fremragende forskning og innovasjon (nytt program under oppstart): 

SFF 2007-2017 

 Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling, Økonomisk institutt, UiO 

 Senter for geobiologi, Institutt for geovitenskap, UiB 

 Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske 
språk, UiO 

 Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi, Institutt for kjemi, Universitetet i Tromsø  

 Senter for økologisk og evolusjonær syntese, Institutt for biovitenskap, UiO 

 Senter for kreftbiomedisin, Institutt for kreftforskning, Rikshospitalet – Radiumhospitalet, UiO 

 Senter for immunregulering 

 Senter for biomedisinske beregninger, Simula Research Laboratory, UiO  

 
SFF 2013-2022 

 Senter for flerspråklighet, UiO.  

 Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet, UiO. 

 Senter for jordens utvikling og dynamikk, UiO.  

 Norsk senter for forskning på mentale lidelser, UiO.  

 Birkelandsenteret for romforskning, UiB.  

 Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner, UiB.  

 Senter for kreftmarkører, UiB.  

 Senter for autonome marine operasjoner og systemer, NTNU.  

 Senter for molekylær inflammasjonsforskning, NTNU.  

 Senter for nevrale nettverk, NTNU.  

 Senter for biodiversitetsdynamikk, NTNU.  

 Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima, Universitetet i Tromsø.  

 Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø, Universitetet for miljø- og biovitenskap.  

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_studier_av_likhet,_sosial_organisering_og_%C3%B8konomisk_utvikling&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Oslo
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_geobiologi&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Institutt_for_geovitenskap_(UiB)
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Bergen
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_studier_av_rasjonell,_spr%C3%A5klig_og_moralsk_handling&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Institutt_for_filosofi,_ide-_og_kunsthistorie_og_klassiske_spr%C3%A5k
https://no.wikipedia.org/wiki/Institutt_for_filosofi,_ide-_og_kunsthistorie_og_klassiske_spr%C3%A5k
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Oslo
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_teoretisk_og_beregningsbasert_kjemi&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Institutt_for_kjemi&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Troms%C3%B8
https://no.wikipedia.org/wiki/Senter_for_%C3%B8kologisk_og_evolusjon%C3%A6r_syntese
https://no.wikipedia.org/wiki/Biologisk_institutt_(UiO)
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Oslo
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_kreftbiomedisin&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Institutt_for_kreftforskning&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Rikshospitalet
https://no.wikipedia.org/wiki/Radiumhospitalet
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Oslo
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_immunregulering&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_biomedisinske_beregninger&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Oslo
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_flerspr%C3%A5klighet&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Oslo
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_forskning_om_internasjonale_domstolers_legitimitet&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Oslo
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_jordens_utvikling_og_dynamikk&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Oslo
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Norsk_senter_for_forskning_p%C3%A5_mentale_lidelser&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Oslo
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Birkelandsenteret_for_romforskning&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Bergen
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_forskning_p%C3%A5_m%C3%B8dre-_og_barnehelseintervensjoner&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Bergen
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_kreftmark%C3%B8rer&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Bergen
https://no.wikipedia.org/wiki/NTNU
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_molekyl%C3%A6r_inflammasjonsforskning&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/NTNU
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_nevrale_nettverk&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/NTNU
https://no.wikipedia.org/wiki/Senter_for_biodiversitetsdynamikk
https://no.wikipedia.org/wiki/NTNU
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_arktisk_gasshydrat,_milj%C3%B8_og_klima&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Troms%C3%B8
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senter_for_radioaktivitet,_mennesker_og_milj%C3%B8&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_for_milj%C3%B8-_og_biovitenskap
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8. Spissing av et maritimt senter i Haugesund 

Norge er en sjøfartsnasjon, en offshorebasert oljenasjon og en marint ledende nasjon, og vi har en 

lang kyst.  Dette innebærer at det er mange sterke maritime miljøer, både hva angår maritimt 

næringsliv, utdanning og FoU.  Vi finner høyere utdanning innenfor nautikk både i Bodø, Ålesund og 

Horten – ved siden av HSH i Haugesund.  Vi finner maritime teknologiske miljøer og forskning bl.a. i 

Trondheim, Bergen, Tromsø, Kongsberg, Porsgrunn og Ålesund – ved siden av HSH i Haugesund. 

Ålesund og Haugesund med sine respektive omkringliggende regioner er de to maritime klyngene og 

sentrene som ligner mest på hverandre.  Begge har sine høyere utdanningsinstitusjoner med maritim 

utdanning, begge ligger i fremtredende maritime verdiskapingsregioner og har sterke redermiljøer og 

miljøer for design og bygging av skip og maritime avanserte konstruksjoner m.m. 

I Ålesund er tidligere NCE Maritime i 2014 gitt status som GCE (GCE Blue Maritime).  Norsk Maritimt 

Kompetansesenter er etablert i Ålesund. 

Til en viss grad er det sunt med konkurrerende klynger nasjonalt, men primært vil det være viktig å 

sikre samspill mellom beslektede klynger.  Det nasjonale virkemiddelapparatets innretning er slik at 

det nasjonalt velges bare en klyngedannelse omkring ett fagfelt, og at det er en forutsetning at det 

foregår klynge-klynge samarbeid innenfor beslektede fagfelt.  At NCE Maritime er løftet til GCE-nivå, 

gir større rom for maritime NCE på mer definerte fagfelt.  NCE Maritime CleanTech er et godt 

eksempel på dette. 

Haugesund må framheve sine særtrekk og gjøre nytte av sine fortrinn.  Haugesund ligger midt i aksen 

mellom Norges nest største og fjerde største by, h.h.v. Bergen og Stavanger.  I aksen er det en 

sammensmelting av tradisjonell maritim næring med offshore og subseabasert næring sammen med 

marin næring.  Innenfor alle områdene finner vi globalt ledende aktører, med kvalitet, sikkerhet og 

miljø som framtredende satsingsområder. 

I Haugesund finner vi Sjøfartsdirektoratet, som er nasjonal myndighet på området maritim sikkerhet 

og miljø.  Vi finner dessuten Kystverkets regionadministrasjon og nasjonalt senter for los og 

trafikkstyringssentraler. 

HSH har selv mastergradsstudier innen sikkerhet, og er samarbeidspart i doktorgradsstudier innen 

maritim sikkerhet.  Vi finner ResQ som en globalt ledende leverandør av sikkerhetsopplæring til sjøs, 

med sitt hovedkontor i Haugesund. 

Polytec har forskningsprosjekter relatert til sjøsikkerhet, og SimSea leverer kontinuerlig tjenester 

som skal styrke sikkerheten til sjøs generelt og i avanserte operasjoner spesielt.   

 

Unikt senter – ikke konkurrerende til eksisterende virksomheter 

«Maritimt senter» er i utgangspunktet en svært vid betegnelse, som kan favne veldig bredt.  Selv om 

Haugesund kan beskrives som en av de helt sentrale maritime byer i Norge, og Sunnhordland/nordre 

Rogaland kan beskrives som en av landets sterkeste maritime regioner, er det også andre byer og 

regioner i Norge som står meget sterkt i forhold til maritim aktivitet.  Selv om HSH kan beskrives som 

en av de helt sentrale maritime utdanningsaktører i Norge, er det også andre som står sterkt i å tilby 

høyere utdanning innen maritime fag. 

Framtredende for Haugesund og regionen er spesialiseringen innen sikkerhet og miljø i det maritime.   
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Utdanningsmessig er naturlig nok sikkerhetsperspektivet en kjerne i utdanning av skipsoffiserer, og 

miljøperspektivet er blitt sterkere og sterkere i denne utdanningen.  HSH har imidlertid også en 

framtredende rolle i mer sikkerhetsspesifikk høyere utdanning.   

 

 

Utdanning av skipsoffiserer og framtidige ledere på skip har sin kjerne i maritim sikkerhet 

 

 

                                                                              

 

 

 

                                                  

 

 

 

ResQ er en ledende aktør innen opplæring i maritim sikkerhet og 

kriseledelse, og har sitt hovedkontor i Haugesund 

Den maritime industrien i regionen er sterkt 

sikkerhetsfokusert, og framstår internasjonalt i fremste 

rekke innen kvalitet, sikkerhet og miljø.  Her representert 

ved Harding Safety med hovedkontor i Rosendal - globalt 

ledende produsent av livbåter for skip og maritime 

installasjoner. 

HSH i Haugesund er ett av åtte 

steder globalt der du kan ta 

mastergrad i brannsikkerhet. 

HSH samarbeider om 

doktorgradsfordyping innen 

maritim sikkerhet. 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://d1gns46gm3ntni.cloudfront.net/educations/education53006/2.png&imgrefurl=http://www.studentum.no/utdanning/dekksoffiser-maritim-linje-53006&docid=sEW0zpA0DUKY_M&tbnid=prdb1HSh1AVcxM:&w=630&h=123&ved=undefined&iact=c&ictx=1
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI2j05Tsg8kCFcOJDwodCc0Ffg&url=https://pixabay.com/no/photos/kystvakten/&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNG7AEEwaQrLYexlwdFkbIJpdun6gw&ust=1447175794199683
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN75qPTjg8kCFYf9DgodfswA7Q&url=https://worldmaritimenews.com/archives/tag/emsa/&psig=AFQjCNEF9Wv89jpt5pPNtfhm14dzUO-SPw&ust=1447173478767324
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Knutsen Technology er et selskap i 

Knutsen OAS Shipping lokalisert i 

Haugesund, og som leverer 

kommersielle teknologiske løsninger 

for håndtering av maritime risiko- og 

miljøutfordringer 

Polytec i Haugesund driver forskning på maritim 

sikkerhet med bakgrunn i naturgitte forhold og 

avansert teknologi.  Polytec har skapt verdens mest 

detaljerte og nøyaktige bølgeprognosemodell, og har 

bl.a. ansvar for bølgevarsling langs hele kysten 

(BarentsWatch).  

 

Norsk senter for maritim medisin ligger til Helse Vest, 

Helse Bergen HF koblet med Radio Medico/Rogaland 

radio.  Senteret har en viktig funksjon i f.t. maritim 

sikkerhet. 

 

SimSea i Haugesund leverer simulatortjenester for å 

forebygge sikkerhet og fjerne risiko i avanserte maritime 

operasjoner 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL_3nfrN-cgCFUMsDwodAHwLnw&url=http://saltwaterpr.com/Story/Story.aspx?story%3D5641&psig=AFQjCNELd_6mP7rZHCvkYY1tELpnqpDVvQ&ust=1446824047386655
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJb5jfHz-cgCFUMqDwodEHkO5w&url=https://www.barentswatch.no/&psig=AFQjCNFHTk2xZgcakYu41jMHBpRvjQlWXw&ust=1446834239559645
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKTfzfafg8kCFUF8Dwod470Iug&url=http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/Sider/default.aspx&psig=AFQjCNHmITHw5mUlC4lie6qtJD-GHY8KOQ&ust=1447155329360736
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Det vil være naturlig å bringe inn maritim sikkerhet som plattform for et videreutviklet maritimt 

senter og en ny nærings- og innovasjonsklynge med utgangspunkt i Haugesund.  Det kan tenkes ulike 

benevnelser for å profilere kjernen i et slikt miljø: 

 

 

 

En relevant arbeidstittel for klyngesamarbeidet kan være «Maritim risiko og sikkerhet» - med 

ambisjon om over tid også å etablere seg som et «NCE Maritime Risk & Safety».   

Sjøfartsdirektoratet som nasjonalt myndighetsorgan og statens 

fagorgan innen maritim sikkerhet og miljø ligger i Haugesund, og 

utgjør et stort kompetansemiljø på feltet. 

Historiens lyse og mørke sider 

setter sikkerheten til sjøs i et 

særlig framtredende 

perspektiv for regionen. 

Her ved minnesmerket etter 

h.h.v. Alexander Kielland og 

Sleipnerulykken. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPWE4_vog8kCFUNgDwods84AQA&url=http://www.h-avis.no/nyheter/18-foler-seg-mobbet-hos-sjofartsdirektoratet/s/2-2.921-1.1734367&psig=AFQjCNEMjr-DgpDj1iFj6zbUaFpex5n5Iw&ust=1447174948403013
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://kvernevik.net/img/AK-Monumentet.jpg&imgrefurl=http://kvernevik.net/info/severdigheter.html&h=254&w=338&tbnid=h1zYwLRoBRHv5M:&docid=0S69n5k45sESSM&ei=QHo7VuKkKsbePP-ep_AE&tbm=isch
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For det fysiske nye bygget, kan profilert innhold være identisk: «Senter for maritim risiko og 

sikkerhet», men det er også relevant å tenke seg det fysiske bygget å favne bredere enn et slikt 

klyngesamarbeid.  Det er allerede etablert et klyngesamarbeid for maritime aktører i Sør-

Vestlandsregionen under NCE Maritime Cleantech (der også HSH er medlem).  Et nytt fysisk senter 

kan gjerne ha relasjon til flere enn en klyngekonstellasjon/NCE.  Bygget kan eksempelvis ha en profil 

som favner maritim sikkerhet og miljø, med sterke bånd både mot eksisterende NCE Maritime 

Cleantech og et evt. nytt NCE Maritime Risk & Safety.  En ambisjon kan over tid være at aktiviteten i 

bygget skal ha en så høy kvalitet og unik posisjon at det tas opp som senter for fremragende 

forskning og innovasjon. 

Det vil være viktig å ha et gjennomtenkt grunnlag for hva som skal være kjernen for aktivitet i det 

fysiske nye bygget (spesialisering framfor bredde) og hva som skal binde klyngen sammen, og 

differensiere klyngen fra eksisterende samspillskonstellasjoner (jfr. allerede etablerte NCE Cleantech 

med sitt feste i Sør-Vestlandsregionen).  Dersom klyngen ikke skiller seg tydelig fra det eksisterende, 

og har et sterkt identitetsgrunnlag – er det da hensiktsmessig å organisere den som en egen klynge, 

eller kan videre utvikling skje med basis i eksisterende klyngedannelse?  

Med utgangspunkt i maritimt miljø i Haugesund kan det eksemepelvis være snakk om en klynge som 

ikke bare er teknologifokusert, men som favner det operasjonelle og som balanserer menneske, 

natur, miljø og teknologi.  Det kan kanskje også være snakk om en klynge med et noe annet 

geografisk feste enn den etablerte for maritim miljøteknologi.  Kanskje er det snakk om en mer 

fortettet klynge med Haugesundsregionen som base – mer enn Sør-Vestlandet som sådan. 

 

 

 

Fysisk senter og næringsklynge behøver ikke ha identisk innhold 
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9. Utbyggingspotensial ved dagens HSH Haugesund 

HSH er i dag etablert på tomt beliggende inntil Rådhusplassen – Bjørnsonsgt. 45.  Tomtestørrelsen for 

eksisterende bygg er på ca 8 100 m2, grunnflate for eksisterende bygg er på ca 3 870 m2 og byggets 

totalareal ca 12 700 m2. 

I tilknytning til høyskolen har Statsbygg ervervet en tomt på ca 1 500 m2 – Bjørnsonsgt. 39.  Denne 

ligger bak/på sørsiden av eksisterende høyskolebygg – direkte knyttet inn mot eksisterende.  

Eksisterende bebyggelse på denne tomten er av eldre dato, og er også dels gitt vernestatus.  Sett i 

sammenheng med øvrige bebyggelse i Haugesund, må det antas at grunnlaget for vern av den 

aktuelle bebyggelse er relativt svakt.  Området er regulert for offentlig formål. 

Et nybygg for et maritimt senter vil kunne etableres dels på tilleggstomten på 1 500 m2, og dels på 

eksisterende tomt (som i dag er utnyttet med ca 48%).  Tatt utgangspunkt i utnyttelsesgrad på 60% 

for samlet tomt (eksisterende og ny), vil det ligge til rette for nybygg med grunnflate ca 1 700m2.  

Med utgangspunkt i fire etasjer vil det kunne etableres nybygg med ca 7 000 m2 brutto gulvareal. 

 

 

Oversiktsbildet viser eksisterende HSH-bygg med omgivelser.  Til høyre skisse som angir potensielle utbyggingstrinn. 

 

Kvartalet på vestsiden av Bjørnsonsgate (blindveien opp langs dagens HSH-bygg) anses å gi store 

muligheter for en videre utbygging av et maritimt senter til også å favne vitensenter, museum, 

konferansehall og byens maritime storstue.  Eksisterende bebyggelse i dette kvartalet er av 

varierende art og standard.  Kvartalet antas å ha liten bevaringsmessig interesse/vern (men ett av 

byggene er ut fra bevaringshensyn flyttet til kvartalet ved tidligere utbygging). 

Gjennom utbygging dels på eksisterende HSH-tomt og dels på tilliggende tomt i Bjørnsonsgt. 39, vil 

dagens HSH kunne integreres direkte med aktivitet i et nytt senter som spesielt favner forskning og 

innovasjon – sammen med evt. simulatorer av ulik art og laboratorier m.m. innrettet mot bruk både 

innen utdanning og FoU.  Et slikt bygg vil kunne realiseres på tomt som i dag ligger til HSH (eid av 

Statsbygg) – jfr. det som er angitt som trinn I.  Det kan ligge til rette for utbygging i regi av Statsbygg 

selv, eller i regi av privat byggherre med eierskap til bygg på statlig tomt med langtids festekontrakt.  

Statsbygg opplyser at de vil prioritere utbygging der det i hovedsak vil være statlig leietaker, og at de 

i et slikt tilfelle vil kunne realisere utbygging like raskt som en privat byggherre ville kunne gjøre.  

Forutsatt grunnlag for økt aktivitet og husleie for HSH, og avtaler med andre leietakere i bygget, vil 

dette kunne antas realisert i løpet av to år fra beslutning om gjennomføring.  Finansieringsgrunnlag 

vil hvile på HSH og private leietakere (forskning, innovasjon og beslektet virksomhet). 



Maritimt kompetansesenter i Haugesund    –     Vurdering av muligheter for videre utvikling            

CiriusConsulting – 2015 

28 
 

Et byggetrinn II vil kunne omfatte kvartalet vest for Bjørnsonsgate, og romme vitensenter, museum 

og konferansesenter/storstue, utstillingsområder for næringslivsaktører m.m.  Finansieringsgrunnlag 

vil måtte hvile på både offentlige (statlig og regionalt) og private (maritimt næringsliv m.v.) tilskudd, 

sammen med kommersiell aktivitet (konferanser, publikumsarrangementer m.v.) 

Grunnlaget for et slikt byggetrinn II vil kreve omfattende planlegging og alliansebygging, og en 

tilhørende prosess for å trygge det finansielle grunnlaget – både for investeringen og den varige 

driften.  Det vil være rimelig å kunne anta at et slikt bygg kan realiseres i løpet av en tiårs periode. 
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10. Nybygg Maritimt senter i Haugesund 

Skisse av bygg – maritimt senter (Trinn I) 

Arkitektfirma Vikanes Bungum v/arkitekt Nils Inge Vikanes har vært engasjert for å utarbeide 

arkitektskisse for bygg på tomten Bjørnsonsgate 39.  Det er lagt til grunn at tomten nyttegjøres 

maksimalt m.h.p. grunnareal og byggehøyde.  Det er videre lagt til grunn at bygget må føye seg godt 

sammen med eksisterende høyskolebygg, og den planlagte nybyggingen på nabotomten (Helse 

Fonna) og videre byutvikling i området.  Det engasjerte arkitektfirmaet Vikanes Bungum er for øvrig 

samme arkitektfirma som også har oppdraget med nybygg Haugesund sjukehus/ Helse Fonna. 

 

 

Gjennom å se hele eksisterende og tillagte tomt under ett, vil tomten kunne tillate nybygg med grunnflate på ca 1900 m2 

 

Med bakgrunn i Haugesund kommunes generelle ønske om høy utnyttelse av de mest sentrumsnære 

tomtene, er det her skissert en utnyttelse av samlet tomteareal på 62%, og en byggehøyde på fire 

fulle etasjer samt en femte halv/tilbaketrukket etasje.  Dette anses som en fornuftig tilnærming i 

forhold til eksisterende bygg/omgivelser, nybygg i regi av Helse Fonna (Haugesund sjukehus) og øvrig 

byutvikling i området.  Med denne tilnærmingen skisseres et bygg som gir mulighet for ca 8 500 m2 

brutto gulvareal, herav ca 1 100 m2 til parkeringsarealer: 

1. etg.: ca 1 900 m2 inkl. ca 1 100 m2 parkering 
2. etg.: ca 1 900 m2 
3. etg.: ca 1 900 m2 
4. etg.: ca 1 900 m2 
5. etg.: ca 900 m2 
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Nytt bygg for å romme Maritimt kompetansesenter (trinn I)  
– med adkomster/gangbruer til eksisterende HSH og nybygg Helse Fonna 

 

Hovedetasjene i nytt bygg skisseres med arealer for kontorer, forelesningsrom, laboratorier m.v. med 

store vindusflater, mens arealene midt i hver etasje skisseres for bruk til møterom, service- og 

vrimlearealer.  Gangbroløsninger mot eksisterende HSH-bygg og mot nybygg hos Helse Fonna vil gi 

grunnlag for god integrering av det nye maritime senteret i en større campus for utdanning og 

forskning.  Det kan tilrettelegges for ulike typer spesialrom, som simulatorer av ulike slag, 

modellbåtbasseng og slepetank (1. etg.) m.v. 

 

 

Oversiktsbilde av nytt maritimt senter og eksisterende høyskolebygg - sett fra sørvest 

(sykehus og andre omkringliggende bygg kun som illustrative elementer – ikke reell utforming av disse) 
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Under er vist illustrasjoner for nybygget sett i ulike perspektiver (omkringliggende eksisterende og 

planlagt bebyggelse bare skissert illustrativt – uten reell utforming av disse). 

 

                 

 

 

                 

 

                 

 

                



Maritimt kompetansesenter i Haugesund    –     Vurdering av muligheter for videre utvikling            

CiriusConsulting – 2015 

32 
 

 

Animasjon som viser mulig nybygg - sett fra sørvest.  

Haugesund rådhus i bakgrunnen og «dummy» av nye Haugesund sjukehus bak til høyre på bildet. 

 

Det er vektlagt en utforming av et moderne og tidsriktig bygg  

som samtidig estetisk binder det nye bygget sammen med eksisterende høyskolebygg 
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Utgangspunkt for maritimt senter trinn II 

Dagens høyskolebygg ligger som nabo til Rådhusplassen, men er likevel nokså sterkt avskåret fra 

denne, og på tross av sin svært sentrale geografiske plassering i liten grad integrert i bybildet.  

Umiddelbart foran skolebyggets hovedinngang går en trafikkert gate, som separerer skolen fra 

Rådhusplassen.  I tillegg er det en form for hekk og vegetasjon som hindrer både ferdsel og sikt fra 

Rådhusplassen/parken inn mot høyskolens hovedfasade. 

 

 

Dagens høyskolebygg er på mange måter fysisk og visuelt isolert fra sin nabo Rådhusplassen, og skolebyggets hovedentre 

munner direkte ut i trafikkert gate.  I utviklingen av et maritimt senter bør mulighetene for bedre løsninger nyttegjøres. 

 

Rådhusplassen og parken omkranses i øst av Haugesund rådhus, i nord av Festiviteten kulturhus og 

Tinghuset og i vest av variert handel m.m.  Potensialet er stort på sørsiden m.h.p. å bringe 

Rådhusplassen tettere sammen med aktivitet som profilerer byen.  Ved å se hele kvartalet på denne 

siden samlet – dvs. bebyggelse øst og vest for Bjørnsonsgate (inkl. selve gaten, som er en blindgate), 

vil det kunne legges til rette for en sentrumsutvikling som løfter indre kjerne av byen. 

I et noe mer langsiktig perspektiv, ligger det med dette et spennende potensial i å utvikle vestsiden 

av Bjørnsonsgate med funksjoner og aktivitet som på den ene side har sterk knytning mot publikum, 

byen og dens historie og identitet – og på den andre side har sterk knytning mot høyskolens og 

næringslivets utdannings-, forsknings- og innovasjonsmiljø. 

 

 

Bjørnsonsgate med dagens HSH-bygg på venstre side, og potensielt område for et maritimt senter, trinn II på høyre side 
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Et publikumsrettet maritimt vitensenter og museum, sammen med et konferansesenter i unike 

maritim-vitenskapelige omgivelser, kan tenkes utbygget vest for Bjørnsonsgate.  Selve eksisterende 

Bjørnsonsgate vil kunne danne forbindelsen mellom maritimt senter for høyere utdanning, forskning 

og innovasjon på østsiden og maritimt senter for utadrettet formidling på vestsiden.  Gatens 

eksisterende uttrykk kan tenkes beholdt gjennom et innglasset vrimleområde, som vil ha sin 

naturlige forlengelse direkte ut mot Rådhusplassen/parken.   Fra en isolert sørside av byens sentrale 

torg, vil en slik tilnærming åpne opp gjennom bygg og infrastruktur som henvender seg direkte til 

publikum og inviterer inn.  Mulighetene for stenging eller sterk begrensing av trafikk i Litlasundgata 

(som skiller HSH og et framtidig maritimt senter fra Rådhusplassen og parken) bør vurderes som del 

av dette. 

 

Maritimt vitensenter 

Vitensentersatsningen i Norge er en del av regjeringens realfagssatsning. Det er i Norge ni regionale 
vitensentre som har definerte geografiske områder som sine nedslagsfelt. 

Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, 
naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan 
barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet 
og i samarbeid med andre. 

Den statlige driftstøtten skal være stor nok til å dekke omtrent en tredel av et regionalt vitensenters 
driftskostnader. Resten må vitensentrene skaffe i form av egeninntekter eller støtte fra regionale 
myndigheter, næringsliv og private kilder. 

 

 

 

Maritimt museum 

Norsk Maritimt Museum (tidligere Norsk Sjøfartsmuseum) ligger på Bygdøy i Oslo, og er vårt 

nasjonale maritime museum.  Vi finner institusjoner som benevnes som maritime museer i Bergen, 

Stavanger og Horten, og vi finner mindre museer med formidling av kyst- og sjøfartshistorie flere 

steder i Norge.  Skipsfart og maritim aktivitet har gjennom utallige generasjoner hatt en så sentral 

plass i det norske samfunn, at det kan være berettiget med spesialiserte museer.  Tanken om et 

maritimt museum i Haugesund med sjøsikkerhet og miljø som tema, bør kunne forfølges videre.   

 

Inspiria i Sarpsborg er det nyeste vitensenteret, åpnet 

i 2011.  Senteret er på ca 6 400 m2 gulvareal og er 

etablert bl.a. i samarbeid med Høgskolen i Østfold. 

Inspirias investeringer:  

130 mill. kr til bygg, 35 mill. kr til utstillinger, og 5 

mill. kr til inventar. 

Inspirias bidragsytere: 40 mill. kr fra Østfold 

fylkeskommune, like mye fra Kulturdepartementet - 

og betydelige millionbeløp også fra kommuner og 

bedrifter. Statoil bidrar til at Inspiria også kan 

engasjere forskere. 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPzo0Nf3-8gCFcEgDwodcEsHbg&url=http://ezhestnesk.ezpub01.byte.no/Design-Marked/Engasjerer-seg-i-INSPIRIA-science-center&psig=AFQjCNHI0UECKSsWqIpHaczvHNXS7T4pJw&ust=1446904017334944
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Samlokalisert med vitensenter og senter for utdanning, forskning og innovasjon på samme tematiske 

plattform, vil et senter som formidler maritim sikkerhet og miljø – historisk, i dag og i fremtid -  

kunne bli et museum med stor nasjonal betydning og attraktivitet.  Signalene fra Sjøfartsdirektoratet 

om at de ikke er fremmed for en videre dialog om muligheter for utvikling av et vitensenter og 

museum for sjøsikkerhet og miljø bør følges opp. 

 

Konferansesenter og byens storstue med unike rammer 

Beliggenheten i hjertet av byen, og med omgivelser som fremhever byens og regionens identitet 

gjennom maritimt vitensenter og museum, vil gi grunnlag for utvikling av et unikt konferansesenter 

og en arena for ulike sammenkomster av varierende størrelse.   

 

Mulighetene i et samlet Maritimt senter (trinn I og II) 

Med forutsetning om politisk vilje i kommunen for å prioritere arealbruk for et slikt senter, er det 

tilgjengelig arealer som over tid gjør det mulig å realisere et helhetlig maritimt kompetanse-, 

innovasjons- og formidlingssenter som ligger så sentralt plassert i byen som mulig, og som samtidig 

vil danne en naturlig bydel sammen med kompetansesenteret som utvikles omkring nye Haugesund 

sjukehus.  

Et slikt helhetlig maritimt senter vil løfte fram byens og regionens maritime historie, kultur og 

næring, og med dette styrke regionens og byens identitet og særtrekk.  Ferdig utbygget (trinn I og 

trinn II) gir dette et senter som samler høyere utdanning, forskning og næringslivsdrevet innovasjon – 

sammen med et åpent vitensenter med populærvitenskapelig formidling, publikumsåpent museum 

og unikt konferansesenter med byens storstue og sentrale møteplass i maritim/vitenskapelige 

omgivelser. 

Byggetrinn I forutsettes fullt ut kommersielt finansiert, ved at bygget fylles med leietakere som 

betaler markedsbasert husleie. Gjennom Statsbygg eller evt. privat byggherre for utbygging (trinn I) 

bør det kunne oppnås en rask realisering, anslått med mulig ferdigstillelse i løpet av 2018.  

Forutsetning er at virksomheten i HSH gir grunnlag for den tilhørende husleien i hoveddelen av nytt 

bygg trinn I, og at det ligger til rette for intensjonsavtaler/husleieavtaler med private aktører i øvrige 

deler av bygget.  En utbygging ut fra disse forutsetningene vil kunne gi HSH nødvendig 

kapasitetsutvidelse for overskuelig framtid. Et byggetrinn I vil sammen med dagens HSH utgjøre en 

helhet som står seg godt inntil et byggetrinn II er realisert.  Samtidig vil det ligge meget godt til rette 

for en full integrasjon i ett samlet senter på det tidspunkt trinn II også er ferdigstilt. 

Byggetrinn II (vitensenter, museum, konferansesenter og storstue) må forutsette en annen form for 

finansiering.  Her vil det måtte være en kombinasjon av tilskudd (offentlig og privat) sammen med en 

viss kommersiell drift.  På linje med andre vitensentre og museer, må det legges til grunn at 

hovedfinansiering er offentlige bevilgninger (stat, fylkeskommune og kommuner).  Spesielt vil 

Sjøfartsdirektoratets lokalisering i Haugesund kunne gi styrket grunnlag for et nasjonalt anlegg som 

fremmer sikkerhet og miljø til sjøs – før, nå og i framtid. 
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11. Organisering av maritimt klyngesamarbeid 

Samling av aktørene i klyngen gjennom et overliggende organ kan gis ulik form, men i prinsippet er 

det et valg mellom en medlemsorganisasjon og et foretak.  Som foretaksform vil det være mye som 

taler for aksjeselskapsmodellen.  Om en ser på valg av modell for andre nærings-/ kompetanse-

klynger, vil de fleste framstå som medlemsorganisasjoner og noen som aksjeselskap. 

Det som først og fremst taler for en aksjeselskapsløsning, er størst mulig forutsigbarhet og 

tilstrekkelig regulert og formalisert plattform.  Et evt. selskap kan dannes med en begrenset kapital, 

slik at ikke aksjeinnskuddets størrelse skal være hinder for at relevante interessenter ser seg tjent 

med å ta del. 

Foretakets hovedoppgaver vil bl.a. være: 

 Å sikre at det utvikles og vedlikeholdes gode samspillsformer mellom aktørene i 

kompetanseklyngen som ivaretar synergieffektene på beste måte 

 Å fremme gode innovasjonsprosjekter som samler aktørene om sentrale utviklingsoppgaver 

 Å bidra til at nybygg med maritimt senter realiseres og fylles med rett innhold og rette 

leietakere, og at dette vil fungere som et nav i næringsklyngens samspill 

 Å sikre at kompetanseklyngen på sikt utvikles til et nasjonalt og globalt spissmiljø 

 

Første trinn vil være å motivere de relevante aktørene til å gå inn som medlemmer (evt. aksjonærer) i 

klyngesamarbeidet.   

Deretter vil det dreie seg om at medlemmene/aksjonærene former organets vedtekter, velger styre 

og gjennom dette besørger daglig ledelse i tilstrekkelig volum.  Det vil trengs dedikert 

nøkkelkompetanse for å utgjøre den nødvendige drivkraft og det samlende punktet som sikrer 

tydelighet og framdrift i klyngens utviklingsprosess. 

Det vil være naturlig at klynge-/innovasjonsforetaket etter hvert har sin tilhørighet i det nye fysiske 

bygget som rommer maritimt senter. 

Et begynnende formalisert klyngesamarbeid kan henvende seg til virkemiddelapparatet i form av 

Arena-prosjekt.  Det vil deretter naturlig kunne utvikles til et NCE, gitt modning i klyngen og riktige 

satsinger. 

Utvikling av et nasjonalt kystvarslingssenter kan være eksempel på et initielt utviklingsprosjekt som 

kan samle aktørene og gi konkret grunnlag for klyngeutvikling, og som også kan fremmes som 

prosjekt med støtte fra nasjonalt virkemiddelapparatet.  Andre utviklingsprosjekter kan eksempelvis  

være relatert til maritim sikkerhetsteknologi, utvikling av maritimt topplederprogram, 

«Haugesundmodellen» for samlet maritim utdanning m.v. 
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12. Konklusjoner og anbefalinger 

Grunnleggende forutsetninger for et maritimt senter i Haugesund er tilstede 

Haugesund er en framtredende sjøfartsby og et nasjonalt maritimt knutepunkt, midt i en av 

landets sterkeste verdiskapingsregioner basert på maritim næring med ledende aktører 

nasjonalt og globalt. 

Interessen for å utvikle et maritimt senter i Haugesund er framtredende hos 

næringslivsaktører, i utdannings- og forskningsmiljøer og hos offentlige aktører. 

Historien og identiteten til Haugesund og tilhørende region gir grunnlag for et sterkt og ekte 

eierskap til et maritimt senter. 

Med sin maritime høyere utdanning og forskning har HSH i dag kompetanse og oppgaver 

som vil være et naturlig utgangspunkt for et maritimt senter.  Det er flere høyt kompetente 

og spesialiserte maritime miljøer i Haugesund, til dels i kort avstand fra HSH. 

Arealmessig ligger det godt til rette for utbygging omkring dagens HSH.  En etablering av 

campus med et større kompetansemiljø vil passe godt inn i øvrig byutvikling i området.  Det 

oppfattes at en slik etablering representerer en arealbruk i sentrum som kommunen som 

arealmyndighet ønsker. 

 

Et maritimt senter må favne både næringsklynge og fysisk bygg 

Et maritimt senter må utvikles langs to dimensjoner:   

1. Utvikling av en maritim nærings- og innovasjonsklynge i et gjensidig forpliktende 

samarbeid aktørene mellom – forankret i et formalisert innovasjonsorgan 

2. Utvikling av et fysisk maritimt senter omkring dagens HSH i Haugesund 

 

Parallelt med utvikling av et fysisk maritimt senter omkring dagens HSH i Haugesund, må det 

utvikles en overbygning over de aktører som naturlig inngår i den samlede klyngen av 

maritime aktører i Haugesund og regionen.  Det kan være mest hensiktsmessig at det 

etableres et aksjeselskap, da dette sikrer stabilitet og forutsigbarhet i styringsform.  Det bør 

tilstrebes at næringslivet i fellesskap har den eierskapsmessige dominerende posisjonen i 

selskapet (aksjemajoriteten), men HSH bør ut fra sin rolle også sikres en framtredende plass i 

f.t. styringen av selskapet (jfr. aksjonæravtale). 

 

Utbygging av et komplett maritimt senter må tilrettelegges i to separate trinn 

Et komplett maritimt senter i Haugesund vil inneholde høyere utdanning, forskning, 

næringsdrevet innovasjon, forretningsdrevet knoppskytingsaktivitet, maritimt vitensenter, 

museum og konferansesenter. 
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Første trinn av utbyggingen vil måtte ta utgangspunkt i dagens HSH med tilliggende tomt, og 

favne høyere utdanning, forskning, innovasjon og knoppskyting.  Dette trinnet vil møte 

utvidelsesbehovene som HSH har, og forene dette med klyngedrevet innovasjon. 

Andre trinn vil kunne favne vitensenter, museum og konferansesenter, og åpne det maritime 

senteret også for et allment publikum.  Dette trinnet vil kunne bety et viktig byutviklingsløft. 

Med sterkt engasjement fra alle berørte, kan det være realistisk å se for seg et trinn I 

realisert i løpet av tre år, og et trinn II realisert i løpet av ti år. 

 

Et maritimt senter i Haugesund vil med fordel kunne ha maritim sikkerhet som kjerne 

En nyttegjøring av særtrekk og fortrinn, gjør at den faglige kjernen for et maritimt senter i 

Haugesund med fordel kan være innrettet mot maritim sikkerhet – evt. også maritimt 

miljø/klimavennlighet.  Haugesund og regionen vil ut fra sitt ståsted ha gode forutsetninger 

for å videreutvikle seg som nasjonalt spisskompetansesenter innen disse områdene.  Dette 

vil også gi grunnlag for å hente inn midler fra virkemiddelapparatet for å bidra i 

utviklingsprosjekter i regi av senteret. 

 

HSH vil måtte ha en sentral rolle i utviklingen av et maritimt senter 

Realisering av et komplett maritimt senter krever dedikert pådriverkraft i alle utviklingsfaser. 

HSH bør ta den førende rollen fram til et formelt innovasjonsorgan som samler klyngen er 

etablert (medlemsorganisasjon eller foretak).  Etter en slik etablering vil den førende rollen 

for videre utvikling av klynge og bygg kunne ivaretas av innovasjonsorganet/klyngen, men 

HSH bør ha en sentral rolle i innovasjonsorganet/klyngen.  HSH vil som mest fremtredende 

leietaker i et nytt fysisk maritimt senter måtte være sentral premissgiver for utforming av 

dette. 
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13. Mulig vei videre  

November 2015: Styret i HSH behandler saken om videre utvikling av et maritimt senter 

i Haugesund 

Tidlig 2016: HSH inviterer til informasjon og drøfting (workshop) med de mest 

relevante aktørene (maritime næringsaktører i regionen, offentlige 

aktører, forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner).  Viktige signaler 

og føringer som supplerer den innledende analysen kartlegges. 

Vår 2016: HSH inviterer til stiftelse av nytt innovasjonsselskap som samler 

maritim nærings-/innovasjonsklynge.  

Vår 2016:  Selskapet etableres.  Styre velges.  Operativ ledelse avklares. 

2016: Selskapet etablerer samarbeidsarenaer for aktørene som inngår i 

klyngen.  Selskapet formaliserer samspill aktørene mellom. 

2016: Selskapet innleder dialog med Statsbygg og evt. også potensielle 

private utbyggere av maritimt senter trinn I, og kartlegger grunnlaget 

for å hente inn rette leietakere i bygget og tilhørende grunnlag for 

husleie.   

2016: Selskapet i dialog med Statsbygg avklarer hensiktsmessig utbygger 

(Statsbygg eller privat utbygger) og bidrar i tilrettelegging mot 

leietakere, kommune m.v. 

2017: Utbygger tilrettelegger, prosjekterer og starter bygging 

2018: Utbygger viderefører bygging og ferdigstiller trinn I 

 

 

 Selskapet tar en førende rolle i å berede grunnen for et trinn II i det 

maritime senteret i Haugesund  

 

2025?: Maritimt senter Trinn II (vitensenter, museum og konferansesenter 

m.v.) ferdigstilles 

 

Parallelt med bygging av ny infrastruktur, vil selskapet selv utvikles og profesjonaliseres som 

aktør, og utvikle samspill i den maritime klyngen, utvikle felles prosjekter og berede 

grunnlaget for å hente inn finansiering fra virkemiddelapparatet. 

Klyngen utvikles mot et NCE.  Det fysiske maritime senteret utvikles mot et senter for 

fremragende forskning. 
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