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Sammendrag:  

Tema for oppgaven er LNG til bruk som drivstoff for skip. Målet med oppgaven er å undersøke markedet for 

gassdrift, for å finne ut om LNG kan bli en dominerende teknologi for fremdrift i skip. 

Jeg baserer resultatet mitt på primære data og sekundære data. De primære innhenter jeg ved å gjøre kvalitative 

intervjuer med aktører i bransjen. Dette lar seg gjøre fordi at Norge er det landet som er kommet lengst når det 

gjelder å skape et teknologisk samfunn for gassdrift i nær skipstrafikk. Dermed er de store aktørene i 

nærområdet. Noe som gjør at det er enklere å få tilgang til den kvalitative dataen. De sekundære dataene mine 

henter jeg fra litteratur og artikler. Jeg har også vært på den første norske gasskonferansen, som ble holdt i 

Bergen i April 2013. Der var det mange gode foredrag innenfor LNG. 

Jeg har også tatt med en teknisk del i oppgaven. Den handler om Remote Access. Dette er en metode som 

brukes for å overføre data over internett, på en sikker måte. De siste årene er det blitt veldig populært innenfor 

industriell IT, mer spesifikt innenfor kontrollsystemer. Jeg vil undersøke hvilken innvirkning denne metoden 

kan ha på å overvåke utstyr innenfor gassdrift av skip, og om dette verktøyet kan være avgjørende for valg av en 

investering i skip driftet av LNG. 
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4 INTRODUKSJON 

4.1 BAKGRUNN 

Norge er en storprodusent av gass, og vi har drevet med gassvirksomhet i landet i mange år. 

Dette gjelder også for LNG. LNG er en forkortelse for Liquified Natural Gas. På norsk kan 

dette oversettes til flytende naturgass.  

Norge hadde det første LNG produksjonsanlegget ferdig i 2003, og i dag har vi seks 

forskjellige anlegger hvor det produseres LNG (Brinchmann, 2013). Dette tilsier at LNG ikke 

er noe nytt for oss, men heller at vi har lang erfaring med å jobbe med naturgass i flytende 

form. 

Prinsippet er at naturgass kjøles ned til -162 grader, hvor den da går over i flytende form. Når 

den er i flytende form så tar den 600 ganger mindre plass i volum, i forskjell fra når den er i 

gassform (Näslund & Svenskt gastekniskt center, 2004). Dette har en kjempestor fordel når en 

skal oppbevare gassen, eller forflytte den fra et sted til et annet. 

 

I dag er det 30-35 skip med LNG som drivstoff, som er i drift i Norge. I tillegg så er det 31 

nye skip som er kontrahert utenfor Norge (Brinchmann, 2013).  

Å bruke LNG som drivstoff for skip, viser seg å ha flere fordeler som gjør at det er 

forskjellige typer aktører som investerer i teknologien. 

Lave priser på gass, store funn av gass, NOX støtte fra staten og nye regler for utslipp av 

avgasser. Dette gjør at det er forskjellige typer skipsindustri som vurderer å investere i LNG 

til bruk som brennstoff i skipene sine.  

Disse faktorene teller positivt for bygging av LNG teknologi, men til tross for det så er det 

ikke like rett frem for alle å gjøre en stor investering i slik teknologi.  

Utfordringene ligger i at det er  flere teknologier som må være komplementære, i form av at 

motor, drivstoffsystemer og tanker må fungere som ett system (Wursig, 2013).  

I tillegg så medfører det store organisatoriske utfordringer når forskjellige typer aktører skal 

jobbe sammen om noe helt nytt. Eksempel på dette er at myndigheter, rederier, leverandører 

og gass-selskaper er med på å bringe teknologien frem (Stemre, 2013). 

 

Det tekniske ved LNG handler om at en må ha vesentlige systemer som er annerledes enn for 

tradisjonelle drivstoff. For skipene så vil dette være teknologien relatert til bruk av gass. Det 

vil si at du må bruke gassmotorer. Du må ha spesielle rørsystemer som er beregnet på gass og 
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LNG. Du må ha en annen type tank om bord i skipet. En tank som er beregnet for LNG. Du 

må også ha gode rutiner for hvordan du fyller skipet med LNG når du bunkrer. 

Her er det forskjellige leverandører som må få systemer til å virke sammen og til nå så har de 

ikke mye erfaring med dette fra tidligere båtbygging, fordi båtene brukte aldri gassmotorer 

før.  

 

De organisatoriske utfordringene ligger i infrastruktur og apparatet som skal sikre tilgang til 

gass på en sikker måte. Dette innebærer nye regelverk og ny tenkning. Det er nye regelverk 

for fylling av drivstoff og det er nye regelverk for installasjonen av systemene som behandler 

gassen om bord i skipene. Mye av dette er fortsatt på et ungt stadium, til tross for fartøyene 

som er i drift i dag.  

 

Utgangspunktet for oppgaven er at LNG er i dag en konkurrerende teknologi, når det gjelder 

valg av brennstoff for skip som seiler i områder med utslippskrav.  

Når forskjellige teknologier konkurrerer om å få det dominerende design, så er dette en del av 

en teknologisyklus (Tushman & Rosenkopf, 1994). Syklusen forklarer de forskjellige stadiene 

en type teknologi går gjennom. For den skipstrafikken som blir preget av utslippskrav, så er vi 

på det stadium hvor det må komme en ny teknologi. Jeg skal lokalisere LNG i denne 

syklusen, og finne ut hvilket stadium den er i nå. Syklusen kan relateres til flere typer 

teknologi som har vært brukt i skip gjennom tidene, blant annet seil, kull og  den tradisjonelle 

forbrenningsmotoren. En del av syklusen er at det velges et dominant design. Før dette valget 

blir tatt, så er det konkurranse mellom flere teknologier.  

I en slik syklus er det som oftest noen få konkurrerende design som er alternativene. 

De konkurrerende i fremtidens skipsfart vil trolig være LNG, Dual-Fuel, katalysatorer og 

scrubbere. Jeg skal se på hva disse teknologiene er. 

Slik som syklusen beskriver dette, så vil det på et eller annet tidspunkt komme frem et 

dominerende design. 

 

Jeg vil undersøke hvordan utsiktene er for LNG som drivstoff for skip. 

Dette er viktig for å forstå hva som er nødvendig for at slike teknologier vinner plass i 

moderne samfunn. 

 

Forskningsspørsmålet om LNG vil være: 

Kan LNG bli en dominerende teknologi for fremdrift av skip? 
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Jeg ser også på en teknisk del som gjerne kan bidra til den relativt nye teknologien. Dette er 

en  spesifikk metode som brukes for å overvåke de tekniske prosessene knyttet til LNG. Dette 

kalles Remote Access, og er en løsning for å fjernstyre og overvåke teknisk utstyr over 

internett. Det at vi med datamaskiner kan lese data som kommer fra prosesser som skjer på  

helt andre steder enn hvor vi har datamaskinene. Når skipene seiler så trenger de en form for 

fremdriftsmaskineri. Her bruker de gassmotorer. Da kan de bruke motorene på flere måter. 

Enten kan de bruke de til å produsere elektrisk kraft, og deretter drive propeller med 

elektromotorer. Eller så kan de drive propeller direkte, gjennom gir. I denne prosessen så 

utføres det en hel del målinger og reguleringer. Dette er gjort av industrielle datamaskiner, og 

de inneholder store mengder med måledata som kan fortelle om tilstanden på utstyret. Data 

kan fortelle oss mennesker forskjellig nyttig informasjon om prosessen. For eksempel kan vi 

måle hvor store utslipp vi har av drivhusgasser. Vi kan også måle hvor godt systemet virker. 

Hvis vi fjernavleser dette over internett, så kan vi fra en annen lokalitet både lære mer om 

prosessen, og vi kan bidra til å hjelpe kundene når de skulle trenge hjelp. 

 

Målet er å finne ut hvor mye Remote Access kan bidra med i skip driftet av LNG, hvor det er 

mye nytt type utstyr som har hatt liten driftstid. Lav driftstid gir usikkerhet om hvorvidt 

løsningene er pålitelige og optimale.  

 

Forskningsspørsmålet om Remote Access vil være:  

Er Remote Access en teknisk løsning som kan være avgjørende for valg og spredning av 

gassdrift i skip? 
 

4.2 METODEVALG 

Den primære måten å innhente data for oppgaven, er gjennom kvalitative intervjuer. Jeg tar 

utgangspunkt i å få snakket med mange forskjellige aktører i markedet. Målet er å få 

synspunkter fra de forskjellige. Jeg ønsker å få forskjellige synspunkter på de samme sakene, 

og kanskje finne ut at noen ser deler av industrien som andre ikke tenker på.  

 

Jeg snakker med Børge Nakken fra Farstad Shipping, som er et av de store rederiene innen 

offshore virksomhet, både på norsk og internasjonal sokkel. Dette er også et av de største 

rederiene i den kjente Møreklyngen.  
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Videre så snakker jeg med tre representanter fra Rolls Royce Marine. Det er Odd Magne 

Horgen, som sitter i salgsapparatet til Bergen Engines, som er en motorprodusent. Jeg snakker 

også med Kenneth Solberg som sitter på den tekniske utviklingen av Remote Access, i Rolls 

Royce Marine. 

Jeg har også hatt et kortere intervju av Svein Roar Kvåle, som er utviklingsingeniør hos Rolls 

Royce Bergen Engines. Han gav meg en dypere forklaring på kontrollsystemene til 

gassmotorene de lager.  

Jeg snakker med en stort ferjerederi som har kjørt på LNG i over fem år, og som sitter med 

den praktiske erfaringen. Representanten der er Ole Christian Walle, som er maskinmester på 

MF Bergensfjord. 

For å få synspunkter fra eksternt kilder, så snakker jeg med en førsteamanuensis ved 

Høyskolen i Bergen. Han heter Lars Magne Nerheim, og har vært med på utviklingen av 

gassmotorer i de siste 25 årene. I 2012 fikk han hedersprisen for å fremme naturgass og 

biogass, under Gasskonferansen i Bergen (gassforeningen, 2012).  

 

Jeg syns at dette er et godt utvalg av respondenter til intervjuer, hvor det vil være mulig å få 

forskjellige synspunkter på LNG og andre teknologier. 

 

Resultatene fra denne datainnsamlingen prøver jeg å forankre i teknologisyklusen. 

 

4.3 DISPOSISJON 

Jeg begynner oppgaven med å presentere hovedtemaene innenfor teknologien. Dette gjelder 

både naturgass, LNG, og dagens marked. Jeg tar med hvordan markedet har utviklet seg den 

siste tiden, og hvordan de store aktørene ser for seg at det vil utvikle seg de neste årene. 

Jeg ser på hva de forskjellige drivstoffene utgjør for miljøet. Dette er viktig, fordi det er en av 

de store drivkreftene bak LNG. 

 

Når det gjelder Remote Access, tar jeg med de generelle positive og negative sidene det har, 

kombinert med informasjon om kontroll systemer til LNG motorer. 

 

Teoridelen inneholder viktige punkter innenfor innovasjonslæren, og spesielt det som er 

relevant for LNG markedet. Dette er teknologisyklusen, og hvordan valg av drivstoff for skip 



 12 

blir besluttet. Teknologisyklusen tilsier at det er forskjellige grunner til disse valgene, og jeg 

analyserer dette for å forstå hvorfor valgene blir som de blir. 

 

Til slutt kommer empiridelen av oppgaven. Den omhandler metoden jeg bruker for å innhente 

data, og deretter er det empirien og det som kommer frem av intervjuene som er gjort.  Jeg 

gjør en diskusjon som bygger på resultatet, og vil til slutt komme opp med en konklusjon som 

bygger på dette. 

 

5 PRESENTASJON 

5.1 NATURGASS 

LNG er naturgass i flytende form. Grunnen til at vi vil ha gassen flytende er for å frakte den, 

eller oppbevare den. Dette er på grunn av den enorme volumendringen, før og etter at den er i 

flytende tilstand. Selv om det er mye fokus på LNG så er det naturgass det hele dreier seg om. 

Dette er fordi prosessene den brukes på, krever at den er i gassform. 

 

LNG er en nødvendighet for å gjøre gassens egenskaper tilgjengelige.  Dette gjelder spesielt i 

omgivelser som har begrenset fysisk plass, og som til stadighet forflytter på seg. Et skip er et 

eksempel på et slikt sted. 

 
Naturgass er et fossilt brennstoff, på lik linje med olje og kull. Dette er rester etter planter, dyr 

og mikroorganismer som levde på jorden for millioner av år siden. Det strides om hvordan og 

hvorfor disse restene fremkommer som gasser, men den mest aksepterte teorien er at restene 

ble lagret under høyt trykk over tusenvis av år. Restene ble tildekket av gjørme og avfall fra 

naturen. Når mengden av dette ble større og større, så økte trykk og temperatur under jorden, 

og dette brøt ned det organiske materialet (Project, 2012). 

Når dette skjedde over lang tid, utviklet det organiske materialet seg til olje og gass. Olje, der 

hvor temperaturene er lavest, og gass hvor det er høyere temperaturer. Til dypere det er, til 

mer gass er det i forhold til olje. Der det er aller dypest, er det ofte ren Metan. 

Til tross for at det er flere forskjellige prosesser hvor naturgass oppstår, så er gassen oftest å 

finne under jordoverflaten. Den har en liten egenvekt, derfor stiger den. Når den er under 

jordoverflaten, så stiger den opp gjennom løse lag av stein i jorden. Noe gass går faktisk helt 

til overflaten og forsvinner opp i atmosfæren. Mesteparten blir imidlertid liggende under 

jordoverflaten, innestengt i gasslommer. Disse formasjonene i jorden, ligger under stein og 
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jord med forskjellig type hardhet og struktur. Hvis disse lommene er av betydelig størrelse, så 

er de det vi kaller reservoarer. Hvis det finnes olje og gass i samme reservoarene, så ligger 

gassen øverst. For å utvinne gassen, så må den først finnes. Geologer bruker forskjellige 

metoder for å lokalisere gassen. Når geologene er overbevist, så borres det da et hull ned mot 

stedet hvor gassen er lokalisert. Gassen ligger der under trykk, så den vil flyte mot overflaten 

av seg selv. Når gassen kommer opp, så blir behandlet og den blir renset for urenheter. Den  

blir så separert inn i forskjellige komponenter. Den består primært av metan, men kan også 

inneholde etan, propan, butan og pentan. Disse mengdene er varierende. Andre typer 

hydrokarboner blir skilt ut, og solgt for seg selv. Dette gjelder for eksempel propan og butan. 

Hydrogen sulfid (H2S), blir også separert og solgt som Sulfur. Etter at gassen er raffinert, blir 

den fraktet til bruksområde, ofte i rørledninger. 

 

 
Figur 1: Hvordan fossile brennstoff ble skapt (Project, 2012). 
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5.2 LNG 

LNG er en forkortelse for Liquified Natural Gas, dette er naturgass i flytende form. 

Hvis gass, under atmosfærisk trykk, kjøles ned til -162 grader celcius, så går den over i 

flytende form (Näslund & Svenskt gastekniskt center, 2004). Når den er i flytende form så tar 

den 600 ganger mindre plass i volum, som når den er i gassform. Dette betyr at det er en 

meget gunstig måte å frakte gass på, hvis områdene den skal fraktes mellom ikke tillater 

rørledninger. Det vanlige er at hvis gassen skal fraktes over hav, så brukes LNG. Hvis den 

skal brukes over land, hvor avstandene ikke er altfor store, så brukes rørledninger. I 

rørledninger så er gassen i gassform. Om en skal bruke LNG eller rørledninger er selvfølgelig 

noe som overveies ved hjelp av å analysere kostnader på de alternative løsningene. 

Produksjon av LNG er kostbart. Dette henger naturligvis sammen med hvilken teknologi vi 

har tilgjengelig, så etter hvert som teknologi utvikles og forbedres, så går kostnadene ned, og 

en jobber mer effektivt. Frakting av naturgass er dyrt uansett hvilken metode en bruker. Å 

bygge lange rørledninger er også dyrt, så valget mellom rørledning eller LNG kommer helt an 

på hvilket område gassen skal fraktes over. Transport av LNG blir gjort av spesialbygde 

tankere, og disse har isolerte tanker som klarer å holde gassen nedkjølt til tilstrekkelig lav 

temperatur (Economics, 2006).  

Disse skipene bruker deler av lasten som drivstoff. Det er det som kalles ”boil-off”. De bruker 

den gassen som fordampes av lasten, til fremdriften av skipet. 

Dette er en av de metodene som brukes for å bruke LNG som drivstoff for skip, og det har 

vært brukt slik i flere år.  

Den andre måten er å lage skip, som bruker LNG som drivstoff og har det kun om bord med 

det formålet som drivstoff  til skipet. Det er den måten jeg har fokus på i denne oppgaven. 

 

Verdikjeden til LNG er rimelig omfattende. Første trinn er å utvinne gassen. Dette kan være 

som for eksempel ute i Nordsjøen, hvor de borrer og henter ut gass. Når gassen kommer opp, 

så må den behandles og fraktes til en såkalt Liquefaction Plant. I Norge så er et eksempel på 

en Liquefaction Plant, Snøhvit oppe i Nord-Norge (Halvorsen, 2009). 

Det er i disse anleggene at gassen fryses ned til den blir flytende. Dette gjøres ved hjelp av 

varmepumper, og er en meget energikrevende prosess. 10% av gassen som kommer inn til 

kondenseringsanlegget, brukes til dette (Näslund & Svenskt gastekniskt center, 2004).  

Neste trinn er ofte at gassen oppbevares, før den fraktes til gitt destinasjon.  
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Når LNG tankeren når sin destinasjon, blir gassen varmet opp igjen til den fordamper til gass. 

Da kan den fraktes ut til kundene, enten det er en kraftstasjon, husholdninger eller 

fyllestasjon. 

Verdikjeden for en LNG operasjon vil typisk være følgende: 

 
Figur 2: Verdikjeden til LNG (GmbH). 

 

For et skip som bruker LNG som drivstoff, så er det kun den øverste delen av skissen som 

gjelder. Da blir LNG fraktet til skipet, enten det er direkte fra en lagringstank, slik som i 

skissen, eller det blir kjørt med tankbil.  

 

Alt det som skjer med gassen før den blir behandlet, er det vi kaller Upstream. Det er 

utvinningen av gassen, enten om det er på land eller til havs. Så har vi den delen hvor gassen 

behandles, flyttes, og gjøres klar for leveranse. Det er det vi kaller Midstream. Det som ikke 

viser på denne figuren er Downstream. Dvs. hvordan gassen blir levert til markedet, enten om 

det er til gass turbiner for kraftproduksjon, eller om det er gass til husholdninger for 

oppvarming. Gassen har mange bruksområder, og det er det vi kaller Downstream i 

verdikjeden (Halvorsen, 2009). 
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Markedet til gass har forandret seg de siste årene. Det er for tiden en økning i både funn av 

gass, og forbruk av gass. Nå skal jeg se litt på markedet til gass, for å vurdere hva det har å si 

for LNG som drivstoff til skip. 

 

5.3 MARKED 

5.3.1 Gassmarked 

Gass har alltid blitt sett på den som en dårlig slektning av olje, men gass er trolig den eneste 

formen for fossilt brennstoff som kommer til å øke sin energi-andel i de kommende årene. Til 

tross for dette, så vil den ifølge IEA (International Energy Agency) fortsatt henge etter olje 

helt frem til år 2030. Og den vil kun da gå forbi kullkraft, hvis gass reservene blir fullt 

utnyttet.  

 
Figur 3: Antatt energibehov i fremtiden (Agency, 2011). 

Det er flere grunner til at det kommer til å bli økt bruk av gass. 

• Større bekymring for miljøet og utslipp til atmosfæren. 

• Større skepsis til atomkraft etter ulykken ved Fukushima i 2010. 

• Økt utvidelse av LNG aktivitet. 

• Stor økning av utvinning av skifergass i USA. 

• Gunstige gasspriser. 

(Agency, 2011). 
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Problemet med gass, er at den er vanskelig og dyr å transportere. Dette var også tilfellet for 

olje, som på 1950-60 tallet, kun ble kjøpt og solgt i regionale markeder. Utviklingen og 

byggingen av supertankere forandret dette, og olje har siden den gang blitt et globalt produkt. 

Tidlig på 50 tallet, sto transport for en tredje del av kostnaden for olje som ble fraktet fra 

Persiagulfen og til USA. Kun 20 år senere, så var denne kostnaden kun fem prosent. Grunnen 

til dette var at markedet var blitt overbevist om at verden kom til å bli enda mer i trengsel 

etter olje. Derfor brukte de store summer til å investere i infrastruktur og supertankere 

(Economist, 2012). Det er tvil om at det kommer til å skje i samme grad med gass, men på 

grunn av at det er dyrt å bygge rørledninger og et økende energibehov, så tror eksperter på at 

LNG vil være veien å gå i fremtiden. 

 

Shale gas, eller skifergass, er en ukonvensjonell kilde av naturgass. Dette er gass som ligger 

innelåst i stein og skifer under jorden. Det begynner å bli mer og mer populært å utvinne 

denne gassen, og det er nylig funnet ut metoder i USA for å få den ut. Disse metodene hadde 

vi ikke før. Etter at metodene har blitt tatt i bruk så er hele markedet for gass forandret. 

Metoden som brukes heter Fracking, og er i hovedtrekk at det pumpes enorme mengder med 

vann dypt ned i bakken for å få formasjonene til å løses opp, slik at gassen kommer til 

overflaten. Det er store protester mot denne metoden for utvinning. Det argumenteres mot 

dette med at det kan oppstå jordskjelv under Fracking-prosessen, det kan komme gass inn i 

drikkevannet og de er redde for at en kan miste kontroll over mengden gass som kommer opp 

og lekker ut i atmosfæren (Economist, 2012). Til tross for dette så har denne teknologien stort 

potensiale, og metoden for å utføre utvinningen vil bli bedre og bedre. Dette har vi sett i 

oljebransjen, hvor metoder for å ta ut olje har stadig utviklet seg.  

Basert på antakelser om at vi vil se samme trend for utvinning av skifergass, så vil nok 

mengder av områder for denne type utvinning øke, samt at utvinningsgraden vil bli bedre og 

bedre. Dette gir muligheter for at enorme mengder naturgass kommer på markedet. 
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Figur 4: Antatte gassprodusenter i fremtiden (Agency, 2011).  

 

Dette diagrammet viser tydelig at Kina og USA vil bli de to store på ukonvensjonell utvinning 

av naturgass i de neste 20 årene. Skifergass blir sett på som ukonvensjonell utvinning. 

 

Prisingen på gass er forskjellig avhengig av hvor en er. I Amerika så er prisen satt av tilgang 

og etterspørsel. Dette gjør at prisene i dag er lave på grunn av de enorme funnene de har gjort. 

I Asia er gass kjøpt og solgt på kontrakter hvor prisene henger sammen med oljeprisen. Siden 

oljeprisen er høy for tiden, så forplanter dette seg i gassprisen i Asia. 

Priser i Europa ligger et sted midt i mellom Asia og Amerika, her selges gass på langsiktige 

kontrakter hvor en får rabatt for volum og kjøps-forpliktelser (Economist, 2012). 

 

5.3.2 Den ”grønne” fordelen med gass 

Hvis en sammenligner naturgass som drivstoff, med mer konvensjonelle drivstoffer til 

skipsfart, så kommer gass mye bedre ut når det gjelder utslipp. Den primære delen av 

avgassene når en forbrenner drivstoffet, er CO2, NOx, SOX og partikler. Disse utslippene er 

mye lavere ved brenning av naturgass, sammenlignet med brenning av Diesel, Tungolje og 

Bensin. Dette er en av hovedgrunnene til at gass er blitt så populært som det er. 

Jeg skal se nærmere på hva disse utslippsstoffene er. 
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5.3.3 Utslippsstoffene 

Jeg ser på de viktigeste utslippene vi har fra blant annet skipsfarten.  

• CO2 – Karbondioksider. 

• NOX – Nitrogenoksider. 

• SOX – Svoveloksider. 

• Partikler. 

 

CO2: 

Ved normal rom temperatur, så er CO2 en fargeløs, luktløs, ikke brennbar gass. 

Avhengig av temperatur og trykk, så kan CO2 også eksistere som enten væske eller fast form. 

Normale utslipp av CO2 skjer som et biprodukt av normal celle funksjon når blant annet 

mennesker puster. Det er også en hel del andre normale utslipp av CO2, som under 

skogbranner, nedbrytning av natur osv. Unormale utslipp av CO2, skapes ved brenning av 

fossile brennstoff (Services, 2012). 

 

NOX: 

Nitrogenoksider består av flere typer. Blant annet NO og NO2. 

Disse kombineres når Nitrogen kombineres med Oksygen. NO2 er den mest vanlige, og den 

har en rød-brun farge med stikkende, irriterende lukt. Den absorberer lys, og kan sees 

hengende over byer i form av det som kalles ”smog”. 

Nitrogen oksider oppstår også naturlig på samme måte som CO2. 

Den primære mengden av menneskeskapt NOX, skapes ved brenning av fossile brennstoff 

(Alliance). 

 

SOX: 

Svoveloksider består av flere typer. Blant annet NO og SO2. 

SO2 er den mest vanlige på samme måte som Nitrogenoksider. Menneskeskapt svoveloksider 

oppstår blant annet ved gass prosessering, olje-sand produksjon, kull forbrenning, kjemisk 

produksjon, og forbrenning av fossile brennstoff. Svoveloksider kan skade både natur, dyr og 

mennesker ved eksposering over lange perioder med lave konsentrasjoner, eller ved høy 

konsentrasjon over kort tid. Svoveloksider irriterer lunger og munn, og kan skade menneskers 

luftveier (Alliance). 
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Partikler: 

Det viser seg at det er stadig økende mengder av partikler i luften, og dette er partikler som er 

et resultat av uforbrent drivstoff og smøreolje. Det har lenge vært stort fokus på SOX og NOX, 

men det viser seg at partikler fra utslipp fra skipstrafikken, kan være et enda større helse-

problem. Her er det flere faktorer som spiller inn. Drivstoff kvalitet, skipsutstyr osv.  

(Fridell & Steen, 2007). 

 

Her er utslippsnivåene for de overnevnte stoffene. Dette er for en gassmotor sammenlignet 

med en diesel motor: 

 
Figur 5: Utslippsmengder ved motorer på naturgass og MDO (Skarbø, 2007). 

 

CO2 er ca. 23% lavere sammenlignet med MDO. 

CO2 er en drivhusgass (GHG). Det er også Metan. På grunn av at det kan følge uforbrent 

Metan med ut i atmosfæren, så trekkes denne fra. Da er reduksjon i prosent for drivhusgasser: 

CO2 – CH4 = 8% lavere enn MDO (Horgen, 2012). 

 

NOX er ca. 92% lavere sammenlignet med MDO. 

SOX er ca. 100% lavere sammenlignet med MDO. 

Partikler er ca. 100% lavere sammenlignet med MDO. 

(Skarbø, 2007). 
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5.3.4 Utslippskrav 

I nyere tid så er det blitt innført strenger krav når det gjelder utslipp. Disse kravene er i 

henhold til bestemmelser som gjøres av FNs skipsfartsorganisasjon, IMO. 

 

IMO står for International Maritime Organization, og denne organisasjonen har blitt opprettet 

for å opprettholde maritim sikkerhet.  

Reglene for tillatte utslipp for skip, står skrevet i ”International Convention on the Prevention 

of Pollution from Ships”, bedre kjent som MARPOL 73/78 (Pedersen, 2011).  

Dette er en av de viktigeste internasjonale maritime konvensjoner, og den var designet for å 

begrense forurensing til sjøs.  

MARPOL Annex VI setter begrensninger for utslipp av NOx (Nitrogenoksider) og SOx 

(Svoveloksider) emisjoner fra skips eksosutslipp, og forbyr bevisst utslipp av stoffer som 

reduserer ozon laget i atmosfæren. 

IMO Standardene er fordelt inn i Tier I, Tier II og Tier III.  

 

Tier II og Tier III skilles med at Tier II er en global grense, imens Tier III gjelder for såkalte 

Emission Control Areas. Her er Emission Control Areas som gjelder fra August 2012. Tier III 

vil i disse områdene gjelde fra 1. Januar 2016. 

 

 
Figur 6:  Gjeldende ECA og antatt fremtidige ECA på verdensbasis (Wursig, 2013) 
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Disse kravene fører til at aktører innen skipsfart må gjøre forandringer på skipene sine, og 

dette krever enorme investeringer. Det må gjøres forskjellige forandringer både med hensyn 

til NOx og SOx. 

 

5.3.5 Alternativer for å holde utslippskravene 

Vi har flere alternativer når det gjelder måter å holde oss under disse IMO grensene. 

De tre alternativene er en ren LNG fremdrift, en hybrid mellom diesel og LNG, eller en diesel 

med scrubber og  SCR-Selective Catalytic Reduction (Valmot, 2012). Den sistnevnte er en 

katalysator for å fjerne NOX, mens en scrubber er en rensemetode for å fjerne SOX. 

 

Gassmotorer på LNG: 

Her bygger de skip som har en eller flere motorer som kjører på LNG. Det er ingen form for 

backup her, så en er avhengig av å ha tilgjengelighet av gass hele tiden. Fordelen er at du har 

lave nok utslipp til å komme under kravene for det såkalte Tier III. Det er også andre fordeler 

med å bruke gassmotorer i et skip. Alle utslippene er lavere enn konvensjonelt drivstoff som 

diesel og tungolje. Samtidig så er det vesentlig redusert slitasje på motor, noe som gir lengre 

overhalingsintervaller (Nogva, 2008). Det er også en mye renere prosess, slik at båten i seg 

selv vil holdes renere. 

Ulempen er at du har en liten mengde metan som slippes ut i atmosfæren når du kjører motor. 

Metan er en mye verre drivhusgass enn hva CO2 er.  

Du er som sagt helt avhengig av gass, og er begrenset med hvor du kan seile på grunn av 

tilgjengeligheten til LNG. Det er også er spørsmål om hvor mye det koster å bygge skipet, 

siden et LNG skip vil være dyrere. Men det med pris kan endre seg over tid. 

 

Hybride løsninger: 

Her kan du bruke en motor som kan kjøre på flere forskjellige drivstoff med samme motoren, 

eller du kan ha flere forskjellige typer motorer i båten. 

Noen motorprodusenter lager motorer som de kaller Dual-Fuel motorer. Disse kan kjøre på 

både diesel og gass, og de kan bytte drivstoff mens motoren går. Tanken er da at de kan kjøre 

på gass i ECA områdene, eller der hvor det er billigere med gass, og på samme måte så kan de 

kjøre på diesel der hvor det er det nødvendige eller det mest lønnsomme (Santala, 2012). 

Ulempen med disse motorene er at de har en lavere virkningsgrad enn en ren gassmotor. 
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Noen har også valgt å bygge et skip hvor de har ikke Dual-Fuel motorer, men de har et Dual-

Fuel system. Da bygger de skipet med en eller flere motorer av begge typer. De har da minst 

en diesel motor, samtidig som de har minst en gassmotor. Så kjører de den motoren som er 

mest hensiktsmessig. Det er dyrt med doble systemer, og det gjør skipet tyngre med større 

krav til plass om bord. 

 

Rensing: 

For å fortsette med konvensjonelle drivstoff innenfor ECA områder, så må en behandle 

eksosen før den slippes ut til atmosfæren. Dette kan gjøres ved å bruke SCR-Selective 

Catalytic Reduction. Dette er en katalysatorteknologi, hvor man bruker katalyse for å redusere 

NOX utslippene. Dette er det samme som man bruker i diverse kjøretøyer (Valmot, 2012). I 

tillegg så kan man bruke scrubbing for å fjerne SOX. Dette er en form for utvasking, som 

fjerner svovelet. Man kan bruke disse i kombinasjon, alt etter hvor man skal seile. Det er ikke 

helt problemfritt dette her heller. Det rapporteres om det er problemer med temperaturer når 

disse brukes i lag, og det fører til at katalysatoren ikke virker ordentlig. Samtidig så er det 

begrenset levetid på katalysatorene, hvis det går svovel gjennom de. På samme måte som ved 

gassdrift, så er dette en teknologi som trenger de inkrementelle forbedringene for å gjøre det 

til en skikkelig suksess.  

 

De store konkurrentene innenfor løsninger for ECA-utfordringen, trenger alle inkrementelle 

forbedringer. For gassdrift, så vil det være mer sårbare systemer, på grunn av at det er mer 

elektronikk på motorene. Jeg skal nå se på en teknisk løsning som kan hjelpe både utviklere 

og brukere til å komme bedre ut av slike tekniske problemer. Dette gjelder både for 

utviklingen av styringene, og for den praktiske operasjonen av gassdrift. 

 

5.4 REMOTE ACCESS 

Dette er den tekniske løsningen som er en del av undersøkelsen. Jeg vil prøve å finne ut hvor 

nyttig denne løsningen vil være for en gassdriftteknologi som ikke har vært brukt mye om 

bord i skip. 

 

Å bruke en gassmotor til å drive en propeller gjennom et gir, er noe som industrien ikke har 

mye erfaring med. Det er en kritisk del, for at skipene skal være operative. Hvis det blir 
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innført gode løsninger for Remote Access, så kan dette være svært nyttig for alle parter for å 

gjøre læreprosessen om systemene lettere. Forskningsspørsmålet angående Remote Access er: 

 

Vil Remote Access være en teknisk løsning som kan være avgjørende for valg og 

spredning av gassdrift i skip? 
 

5.4.1 Kontrollsystemer 

De fleste industrielle prosesser er i dag styrt av maskiner. Dette er blitt innført av flere 

grunner. Prosesser som ble tidligere gjort av mennesker, er byttet ut med maskiner. Maskiner 

trenger ikke hvile, de krever ikke lønn, og de er effektive og nøyaktige. Det lønner seg å 

bruke maskiner, og dette er spesielt i vestlige land, hvor arbeidskraft har en vesentlig kost. 

Etter hvert som elektronikk ble utviklet, så ble det brukt av kontrollsystemer. Det økte 

kapasitet, det økte nøyaktighet, og det gir mer muligheter. En styring som tidligere ble gjort 

av mennesker, blir ofte i dag gjort av en maskin (Niku, 2001).  

 

Moderne styring til forbrenningsmotorer inneholder mye elektronikk. De var før styrt av 

trykkluft og hydraulikk, men i de siste 30 årene så har det meste av dette blitt byttet ut med 

elektronikk. Og mengden øker hele tiden. En motor som ble bygget for 30 år siden, hadde 

ikke i nærheten av den mengden med elektronisk utstyr som den har i dag. Det er mange 

fordeler med dette, men samtidig så er det sårbarheter. Det er på samme måte som i 

bilindustrien, det er godt når det virker, men når det slutter å virke så trenger man ekspertise 

for å få det til å rulle igjen. Her er litt av roten til det som gjør det mer risikabelt med en gass 

motor, kontra en konvensjonell diesel motor. Det er mer komplekst ved at det er mer 

regulering av trykk og temperaturer i motorprosessen. Dette gjør at det er mer sårbart. Det 

krever høyere kompetanse hos mannskap, og det krever en annen forståelse av de som drifter 

skipet. 

 

Som nevnt tidligere, så er motorene styrt og kontrollert av opptil flere reguleringssløyfer. 

Dette er regulering som blir gjort av industrielle datamaskiner, kjørt etter kode som er 

programmert av motorprodusentene.  

For Rolls Royce Bergen Engine, så er systemene splittet inn i tre kategorier, forklarer Svein 

Roar Kvåle, utviklingsingeniør ved bedriften. Han forklarer hvordan dette henger sammen. 
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Det ene systemet er kun for sikkerhetsmessige grunner, hvor systemet har som oppgave å 

beskytte motoren. Dette betyr i praksis at det blir målt kritiske verdier som turtall, olje-trykk, 

vann-temperatur osv. Hvis noe her overstiger gitte alarm grenser, så foretar systemet 

funksjoner som er programmert. Disse funksjonene er ofte bestemt i henhold til klassekrav, 

bestemt av klasseselskap som for eksempel Det Norske Veritas. 

Det andre systemet er et kontrollsystem. Det har til oppgave å kontrollere motoren under drift. 

Dette vil være alt fra regulering av gasspådrag, regulering av tenningsanlegg, betingelser for 

start og stopp av motoren. Det er en god del funksjoner som skal jobbe sammen med andre 

systemer om bord i skipet. 

Det siste systemet er overvåkning. Dette systemet innhenter alt av verdier på motoren, og 

lagrer dette i databaser. Deretter blir det gjort tilgjengelig for øvrige datasystemer, slik at det 

kan leses ut for mannskapet i et alarmanlegg for hele skipet. For motoren sin del, så vil ikke 

dette systemet være av samme nødvendighet som de to andre systemene. For mannskapet så 

er det ytterst viktig, slik at de kan drifte skipet fra et felles kontrollrom. 

 

5.4.2 Datasikkerhet 

En stor akilleshæl ved å bruke Remote Access, er at systemet ditt er tilkoblet til Internett. Det 

vil si at en er sårbar for at utenforstående kan trenge seg inn i systemet ditt, det kalles 

Hacking. Dette er noe som er blitt stort fokus på etter at viruset ”Stuxnet” ble oppdaget i Juli 

2010 (Symantec, 2011). Dette var et virus som ble skrevet spesielt for å angripe spesifikke 

kontrollsystemer. Kontrollsystemer som ble brukt i Iran for å kontrollere sentrifuger. 

Sentrifugene ble brukt i prosessen med kjernefysisk anriking, og dette var trolig grunnen til at 

de ble infisert med Stuxnet. Stuxnet utførte en hel rekke med operasjoner, som førte til at 

systemene brøt sammen og programmet med anriking stoppet opp. Til tross for at det til dags 

dato ikke er 100% sikkerhet i hvem som laget viruset, så var det såpass komplisert konstruert, 

at flere eksperter sier at det er gjort av en stat, på grunn av ressursene det har krevd. Dette har 

ført til at flere har sperret opp øynene for slike typer angrep, og dette kan være grunn til å tro 

at mange er skeptiske til å installere Remote Access. Dette til tross for alle fordelene en kan 

realisere med å ha det. 

Forøvrig så er utstyret som ble angrepet av Stuxnet det samme som Rolls Royce Bergen 

Engines bruker til sine kontrollsystemer for motorene sine. Det er også en hel del andre 

systemer i samfunnet som bruker samme type utstyr. 
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Remote Access kan oversettes til fjernavlesning, og hensikten med å innføre en slik teknisk 

løsning vil være av flere karakterer. Remote Access henger direkte sammen med internett, og 

uten internett så ville mulighetene for Remote Access vært veldig begrenset. For mange vil 

det ikke være mulig å gjennomføre.  

Prinsippet er at en kobler seg opp mot motorens kontrollsystemer, fra en lokalitet utenfor 

skipet. Hvis dette realiseres, så kan man koble seg opp mot systemene fra hovedkontoret til 

Rolls Royce Bergen, eller hvor det enn måtte være. Fordelene med dette er flere, og de skal 

jeg se på. Jeg skal også se på at det har noen ulemper. 

 

                                                                       
 

Figur 7: Eksempel på en typisk Remote Access løsning (e.V., 2008). 

Her er en skisse over hvordan en typisk Remote Access løsning utføres. Det som i skissen 

kalles ”Subnet of automation area” er kontrollsystemet til motor. Det som er inne i den lilla 

rammen er skipsnettet. I forkant av det så ser vi at en bruker internett som kanal for å nå det 

lokale nettet hvor kontrollsystemet er koblet til. Her må det brukes brannmurer, både inn til 

det lokale nettet, og deretter en ny brannmur inn til kontrollsystemet. Dette er en veldig vanlig 

måte å gjøre det hvis en skal bruke internett. Alternativet er satellitt-telefon, men dette er ofte 

mye dyrere.  
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For å realisere Remote Access, så bør vi ha tilgang til dette systemet på samme måte som om 

vi var fysisk til stede i nærheten av systemet, og koblet vår laptop direkte til maskinene.  

Det er flere måter å gjøre dette på, men i dette tilfellet så er det brukt en populær metode som 

kalles VPN. Virtual Private Network. Her settes det opp en virtuell data tunnel over internett, 

og inn til kontrollsystemene. Dette gjøres av sikkerhetsmessige grunner gjennom brannmurer, 

slik som skissen viser. Dataen er kryptert, for å opprettholde sikkerheten. Dette er i dag enkelt 

fordi at vi i moderne kontrollsystemer bruker IP adresser, på samme måte som kommersielle 

maskiner tilknyttet internett (Paul Didier, 2011).  

 

Kompromisset med IP adresserer at det er mer sårbart i forhold til hacking og sabotasje. Hvis 

noen klarer å hacke seg helt inn til de industrielle datamaskinene, så kan de potensielt stenge 

ned systemer hvor dette blir brukt. Og i dagens samfunn kan det være hvor som helst. 

Bilfabrikker, Drikkevannssentraler, Elektrisk kraftproduksjon, Olje og gass- prosesser osv. 

Det er brukt enormt mange steder som bruker kontrollsystemer. 

For skip i offshorebransjen, så kan dette bety at skipet kan saboteres når det ligger under en 

oljerigg og utfører kritiske operasjoner. Slikt kan i verste fall ende med en katastrofe. 

 

Fordeler med Remote Access: 

• Eksperter og utviklere kan stille diagnose på problemer, fra en lokalitet som er 

irrelevant så lenger det er en internett linje helt ned til feltnivå. 

• Kostnader med reise og mobilisering av eksperter vil bli sterkt redusert. 

• Kan spare tid på å stille diagnose på problemer. Tid det tar å mobilisere personell, og 

tid som skipet vil, i verste fall, være ute av operasjon. 

• En slipper å mobilisere personell til steder som kan være farlig å reise. Dette vil øke 

personlig sikkerhet, og det vil også spare kostnader. Kostnader knyttet opp med ekstra 

logistikk for å opprettholde sikkerheten. 

• Det er mange typer av løsninger på markedet, og det blir tatt i bruk flere og flere hele 

tiden. 

 

 

 

 

 



 28 

Utfordringer med Remote Access: 

• Data sikkerhet kan være et problem. En er mer sårbar for sabotasje, når systemet er 

tilkoblet internett. 

• En må ofte involvere IT personell fra flere bedrifter og aktører. Noe som har høyt krav 

til korrespondanse, og krever høy grad av logistikk. 

• Lisensiering er et arbeid som krever både ressurser og logistikk. Bruken av Remote 

Access krever en ofte eller annen form for lisensiering, avhengig av hvilken løsning en 

går for. 

• Man kan miste tilkoblingen til tider, av forskjellige grunner. Dette kan føre til 

uønskede hendelser. 

(Hebert, 2012). 

 

Det vil være en del av datainnsamlingen å høre med aktører om dette er noe som gjør at de er 

tilbakeholdne med å innføre det, selv om det har store gevinster også. Er slik systemer noe de 

ikke er bevist om at eksisterer, ikke vet hvordan fungerer, eller er det noe de velger å ikke 

innføre fordi det høres risikabelt ut å koble kritiske systemer opp imot internett. 

Å bruke en teknisk løsning som Remote Access vil være et viktig verktøy for ny teknologi. 

Dette vil være en viktig inkrementell innovasjon i forbindelse med gassdrift. Hvis gassdrift 

ved bruk av norske utstyrsleverandører, sprer seg til det Amerikanske markedet, så vil det bli 

enda mer viktig.  

Jeg skal nå se på teori om innovasjon, som forklarer hvor i teknologisyklusen Remote Access 

hører hjemme. 

 

6 TEORI 

6.1 TEKNOLOGI 

6.1.1 Teknologiens S-kurve 

Mange teknologier følger en tilnærmet S-kurve når vi ser på deres livsløp.  

Figuren under viser to forskjellige teknologier som overlapper hverandre. Det betyr at den ene 

teknologien har begynt å miste markedsandel, og begynner å stagnere. Da kommer det en 

annen teknologi og overtar for den. Som oftest så dekker de det samme behovet, men det er 

kommet en ny generasjon i teknologien. Den som overtar er som oftest bedre og modernisert. 
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Figur 8: (Oversatt etter Introduction of Discontinuous Technology (Schilling, 2010)). 

 

Når teknologien først blir introdusert, så går det gjerne veldig sakte, og den trenger tid før den 

bryter gjennom i markedet. Det kan være flere grunner til at den må gjennom denne 

modningsprosessen. Ofte er det fordi at markedet ikke forstår det fundamentale med 

teknologien, og derfor ikke ser hva nytte den kan ha. Det er i mange tilfeller også skepsis, 

hvor eventuelle brukere og samarbeidspartnere vegrer seg for å være de første som tar del av 

bruken.  Dette er det vi kaller gjæringsprosessen for teknologien. 

 

Når aktører i markedet begynner å forstå teknologien, så begynner ting å forandre seg. 

Teknologien får aksept, og den tiltrekker seg andre brukere og utviklere (Schilling, 2010). 

Hvis vi ser på figuren så er vi nå i den delen av kurven hvor den begynner å bli bratt. 

Det begynner å bli en økning, og det er her teknologien gjør det best. Den penetrerer markedet 

og får stor oppslutning. Folk stoler på den, og gjør seg avhengig av bruken. 

Etter en stund så begynner den å stagnere litt. Ofte er det fordi at det kommer andre 

teknologier som blir sett på som bedre, og de overtar da markedet.  Da er vi på toppen av 

kurven, og her flater den ut. Eksempel på dette er når de gikk ifra seil til forbrenningsmotorer, 

som fremdrift for skip. Det gikk en periode hvor de brukte begge deler, men omsider så 

stagnerte seilene, mens forbrenningsmotoren fikk økning. Vi fikk da et gjennombrudd for 

fremdriftsteknologi (Røder, 2008). 
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6.1.2 Teknologiens syklus 

Når det gjelder dynamikken mellom organisasjoner og teknologi, så har det gjennom 

forskning vist seg at organisasjoner har størst innvirkning på teknologien når det er en 

overgang fra en teknologi til en annen (Tushman & Rosenkopf, 1994). Dette gjelder spesielt 

for komplekse teknologier hvor det kan være vanskeligere å avgjøre om teknologien er 

lønnsom. Ved enkel teknologi, så kan dette gjøres ved bruk av pris/ytelse beregninger. Når 

teknologien er mer omfattende, så vil sosiale, politiske og organisatoriske faktorer spille inn. 

Innvirkningen til disse ikke-tekniske faktorene gjør at beslutningene blir mye mer omfattende 

enn om de var kun basert på et teknisk perspektiv. 

Her er det veldig mye aktivitet når en går fra en teknologi og over til en annen, hvor 

overgangen innebærer store forandringer. Vi snakker da om radikale endringer, og ofte 

radikale innovasjoner. Da har vi både teknologisk evolusjon, samfunnsorganisatorisk 

evolusjon. Disse to evolusjonene er knyttet sammen. 

 

Det har vært gjort mye forskning for å prøve å forstå hvorfor noen teknologier lykkes og 

andre mislykkes, og om etablerte firmaer eller nye firmaer har størst sjanse for å lykkes med 

ny teknologi (Utterback & Abernathy, 1975). Ved forskning kom de frem til at teknologien 

går gjennom flere distinkte faser. 
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I senere tid kom forskere opp med en modell for hvor de fasene er en del av en syklus 

(Anderson & Tushman, 1990) 

       

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 9: Den teknologiske syklus (Oversatt etter (Anderson & Tushman, 1990)). 

 

Den første fasen er det som blir kalt Gjæringsprosessen (Era of Ferment), og det er her det 

prøves og feiles. Her skal ny teknologi erstatte gammel, og vi har det som kalles utbytting 

(substitution). Det er mye usikkerhet rundt den nye teknologien, og den blir gjerne sett på som 

risikabel og kostbar. Det vil medføre mye ressurser av de som bestemmer seg for å bruke den. 

Her konkurrerer leverandører om design, ved å prøve ut forskjellige former av teknologien. 

Vi har da en fase hvor det er konkurranse om design (Competition). Hvis det gjelder større 

teknologiske løsninger, så er det ofte to eller tre fundamentale løsninger som konkurrerer.  

 

I tilfellet med gassdrift, så er det i denne perioden vi er i nå. Det er ikke at ny teknologi skal 

erstatte den gamle kun på grunn av at den gamle er gått ut på dato. Det er fordi at det innføres 

krav som tvinger markedet til å se etter nye løsninger. Utslippene skal ned i store deler av de 

marine områdene hvor skip seiler, og dermed presser det frem en teknologisk avvikling fra å 

seile med de utslippene som de har i dag, til å finne løsninger med mindre utslipp. 
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Når det gjelder konkurransen om å få det dominerende design, så står det mellom ren 

gassdrift, Dual-Fuel, og diesel med scrubbere og katalysatorer. 

 

Det at gassdrift kommer inn og skal erstatte konvensjonelle drivstoff, kan sees på som en 

radikal innovasjon. Det er ofte at en innovasjon blir sett på som radikal, men etter hvert som 

kunnskapen som ligger til grunn blir vanligdags, så blir den radikale innovasjonen i etterkant 

sett på som inkrementell (Schilling, 2010) . Dette har å gjøre med at teknologi og 

arbeidsprosesser utvikler seg stadig. Noe som en gang ble sett på som komplekst og radikalt, 

det blir i etterkant sett på som en mer alminnelig sak.  

 

Omsider så blir kunder, leverandører og diverse aktører enige om hva som er de beste 

løsningen for den spesifikke teknologien. Dette kalles da et dominerende design (dominant 

design), og det blir bestemt av politiske, organisatoriske og økonomiske faktorer. Forskningen 

viser også at det er ikke nødvendigvis den beste teknologien som vinner frem her, men det 

dreier seg heller om en kombinasjonen av faktorer som til sammen dekker majoriteten av 

behovet i markedet.  

Her vil jeg se på hva som ligger til grunn for at aktører velger LNG. Er det politiske årsaker, 

eller er det fordi at det er en bedre teknologi?  

Hvis gassdrift ser ut til å bli det dominerende design, så er det av stor interesse å finne ut 

hvorfor. 

 

Når jeg går videre i modellen, så ser vi at i neste fase så får teknologien en noenlunde stabil 

arkitektur. Da kan produsenter og firmaer konsentrere seg om diverse inkrementelle 

innovasjoner, slik at produktene kan bli enda bedre (Schilling, 2010). Syklusen går inn i en 

periode for inkrementelle forandringer (Era of Incremental Change).  

Her fokuserer leverandører og brukere gjerne på prosess innovasjon, slik at de kan lage de nye 

produktene mer effektivt, eller at de kan bruke produktene smartere og mer praktisk. 

 

Denne delen av syklusen driver på helt til teknologien igjen blir erstattet av noe annet, og det 

er hele tiden teknologiske forbedringer av løsningene og produktet. 

Hvis det er snakk om store og omfattende teknologier, så er de ofte sammensatt av flere 

teknologier som har sine egne teknologisykluser. 

Det kan nok tenkes at de som leverer utstyr til gassdrift driver å gjør inkrementelle endringer 

på det utstyret de leverer. Her vil de nye systemene som er relatert til gassdrift være det som 
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blir gjort endringer på. Det er svært usannsynlig at de siste båtene har de samme tekniske 

løsningene som de første som de leverte. Inkrementelle forbedringer er alltid nødvendig ved 

innføring av ny komplisert teknologi. 

 

6.1.3 Teknologisk samfunn 

Teknologi og organisasjoner utvikler seg parallelt når det foregår teknologiske skift. Det 

vokser da frem et teknologisk samfunn rundt den teknologien det handler om. Vi kan dele de 

viktige faktorene inn i Aktører, Knytninger og Makt (Tushman & Rosenkopf, 1994). Dette 

beskriver da hvem som er involvert i teknologien, hvordan grensesnittet mellom de er, og 

hvor mye innflytelse de har. 

 

Aktørene vil være de som er involvert i teknologien. Det kan være leverandører, produsenter, 

brukere, FoU institusjoner, Politikere, Statlige instanser osv. Disse vil til sammen være med å 

forme teknologiens fremgang.  

 

Knytningene vil være hvordan aktørene jobber sammen mot hverandre, og hvordan de er 

avhengige av hverandre for å sørge for fremgang. Noen har selvfølgelig sterkere knytninger 

mot aktører enn andre. Et eksempel er hvordan en produsent av et innovativt produkt, kan 

være knyttet mot de som utarbeider regelverket for produktet. Her er det svært viktig at de har 

en sterk knytning for å imøtekomme hverandre på de nødvendige kravene. Samtidig som de 

selv er aktører, så er de med på å skape knytninger mellom andre aktører. 

 

Makt handler om hvordan de forskjellige aktørene i samfunnet for teknologien, vil ha 

forskjellig innflytelse til den stien og retningen som teknologien er på. Her har det veldig mye 

å si hvor mye ressurser de forskjellige aktørene har. De som er sterke på teknologien og i 

markedet, har vanligvis mer innflytelse enn andre. I noen tilfeller så er staten involvert, og de 

har ofte mye makt. I noen tilfeller er teknologier finansielt støttet av sterke aktører, og da har 

de mye makt til å bestemme hvilken retning teknologien skal ta. 

 

Utviklingen av det teknologiske samfunnet forandrer seg parallelt med teknologien. På 

samme måte som teknologi-utviklingen er forskjellig fra øvre og nedre halvdel av 

teknologisyklusen, så er også utviklingen av samfunnet forskjellig i de prosessene. Gjennom 

era of ferment, så er det store forandringer i samfunnet, hvor samfunnets aktører jobber med å 
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finne de teknologiske løsningene. Dette bygger opp mot et dominerende design. Når dette er 

gjennomgått og vi er over på den inkrementelle delen, så blir det teknologiske samfunnet mye 

mer stabilt. Da jobber samfunnet med å standardisere og få en god og stabil teknologi. 

 

6.1.4 Stidannelse og Stiavhengighet (Path creation & Path dependency) 

Når vi snakker om sti dannelse, og sti avhengighet, så mener vi det faktum at relativt små 

hendelser, kan få store konsekvenser for fremtidige valg. Noen ganger kan firmaer velge 

hvilken innovasjonssti de vil følge. Dette gjør de gjerne for å være såkalte ”first-movers” i et 

spesifikt marked, og tjene på de fordelene det kan medføre (Fagerberg, 2006). Det kan også 

være at noen har allerede gjort valgene, slik at stien allerede er lagt. Dette er tilfeller hvor 

endringene kommer utenfra, og de er ofte mer radikale (Isaksen, Sæther & Karlsen, 2008). 

Hvis for eksempel staten begrenser stien med å pålegge lover, så er de andre aktørene nødt til 

å forholde seg til dette. Da er rammene for stien bestemt av politiske beslutninger. I slike 

tilfeller er det ikke alltid at den beste teknologien vinner frem. Det er da etablert en sti som er 

teknologisk sub-optimal. 

Det trenger heller ikke å være politiske beslutninger som gjør at stier blir fulgt. Noen ganger 

er noen teknologier så innarbeidet, at det vil være veldig kostbart å skifte teknologi, selv om 

andre teknologier er bedre. 

I små samfunn hvor en spesiell teknologi er utbredt, er det ofte høy grad av stiavhengighet. 

Dette fører ofte med seg at det er godt samarbeid mellom de som driver med næringen der. 

Faren er at de kan havne i det vi kaller ”lock-in”, at de ikke klarer å se utenfor den stien de er 

på. Dette kan igjen føre til at de ikke henger med i forhold til det som skjer på utsiden av den 

næringen de selv jobber med. 

 

Med hensyn til denne oppgaven, så kan vi si at å bygge og drive skip som går på 

konvensjonelt drivstoff er svært stiavhengig. Dette er noe som har vært driftet og bygget i 

mange tiår. Norge er en skipsnasjon. Vi har noen av de beste verftene når det kommer til å 

bygge spesialskip, og dette har vi drevet på med lenge. Disse skipene har alltid vært drevet av 

konvensjonelle drivstoff som diesel og tungolje, så dette er noe vi kjenner godt til. 

Å begynne å tenke nytt i form av å bygge og drifte gassdrevne skip, er en stidannelse som 

skaper en del usikkerhet. Dette krever stort samspill mellom aktører, samtidig som det krever 

at noen tar den risikoen og går først ut og tar teknologien i bruk. 
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For å undersøke om vi kan forankre noe av denne teorien til det som skjer i forbindelse med 

utslippsregler og hva det medfører, så skal jeg gjøre kvalitative undersøkelser. Jeg vil med det 

ut å snakke med de forskjellige som er involvert i denne industrien, og dermed få informasjon 

som er så nært markedet som mulig. 

Jeg vil nå beskrive metoden jeg skal bruke for å innhente den nødvendige informasjonen jeg 

trenger for å komme med en konklusjon 

 

 

7 METODE 

7.1 UNDERSØKELSENE 

7.1.1 Primærdata 

Her vil jeg gjerne beskrive hvordan jeg har gått frem for å få tak i den informasjonen som kan 

gi svar på spørsmålene mine. Jeg har valgt å bruke kvalitativ datainnsamling til denne 

oppgaven. Grunnen til det er at jeg føler at hvis en får snakket med nøkkelpersoner i den 

industrien som er involvert i det som jeg forsker på, så vil jeg på denne måten få den mest 

brukbare dataen til å analysere. I dette tilfellet er det bedre å bruke intervjuer, enn å bruke for 

eksempel kvantitativ datainnsamling i form av spørreundersøkelser. Det hadde uansett blitt 

vanskelig å bruke spørreundersøkelser, fordi det er ikke så mange aktører på markedet som 

sitter på den informasjonen jeg trenger. Det er kun få som allerede bruker LNG som drivstoff, 

og det er derfor viktig å bruke akkurat disse når jeg har muligheten til det. Jeg tok kontakt 

med disse personene, og satte opp intervjuer på tidspunkter som passet for dem. Så laget jeg 

en intervjuguide, hvor jeg la opp til semi-strukturerte intervjuer. Hovedmålet med kvalitative 

semi-strukturerte intervjuer, er å prøve å få en forståelse for respondentens synspunkter. Ikke 

bare hvilken synspunkter de har, men også hvorfor de har disse synspunktene (Symon & 

Cassell, 2004). Dette vil være helt avgjørende i denne oppgaven, fordi det er her de store 

spørsmålene og svarene ligger. På grunnlag av tall og resultater for både kostnader og 

emisjoner, så er det ganske åpenbart at LNG er veien å gå i Norge, men for å finne ut hvorfor 

ikke det blomstrer som forventet, så må svarene til dette innhentes ute hos eksisterende 

kunder, og hos nye potensielle kunder.  
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7.1.2 Sekundær data 

Jeg har brukt en del tidsskrifter og internett sider som kilder for tall og fakta opplysninger. 

LNG er relativt ferskt når det gjelder dette bruksområdet, og naturgass i seg selv har blomstret 

den siste tiden. Derfor har jeg prøvd å få tatt i informasjon som er så nylig som mulig. 

10-11 April 2013, så var den første Norske Gasskonferansen holdt her i Bergen. Siden jeg er 

student ved HIB så fikk jeg gå dit gratis, og høre på foredragene. Dette gav mye god 

informasjon, som støttet under det som jeg hadde tidligere funnet i artikler og litteratur. 

Flere av de som holdt foredrag der er ledere i bedrifter som nylig har investert i LNG. Noen 

var fra instanser som jobber med regelverk. Det var også ingeniører fra bransjen der. 

Dette var lærerikt materiale å ta med seg i oppgaven. 

 

7.1.3 Finne riktig spørsmål 

Jeg laget en intervju guide som skal være hjelpemiddel til å holde intervjuene strukturert nok. 

Denne inneholdt i utgangspunktet de spørsmålene jeg hadde tenkt på i forkant av intervjuene. 

Teorien påpekte at det er meget sannsynlig at spørsmålene endrer seg etter hvert som mer 

informasjon blir avdekket (Easterby-Smith, Thorpe & Jackson, 2012). Dette viste seg å 

stemme. Etter hvert som jeg fikk gjort flere intervjuer, så kom det frem informasjon som jeg 

brukte til å endre intervjuguide med. Jeg prøvde å gjøre endringene så små som mulig, men 

når utvalget av respondenter var såpass spredt når det gjaldt personenes stillinger og 

oppgaver, så var det vanskelig å stille de samme spørsmålene til de forskjellige personene.  

 

7.1.4 Kvalitativt forskning med semi-strukturerte intervjuer 

Å gjøre intervjuer er noe som krever både trening og innsats. Det er helt klart noe som krever 

sosiale evner, og til bedre forhold det blir mellom intervjuer og respondent i løpet av 

intervjuet, til større sjanse er det for at det kommer frem gode detaljer og informasjon. Her er 

det noen detaljer som er kritiske. Intervjueren bør på en eller annen måte få ned alt av 

informasjon i løpet av intervjuet (Easterby-Smith, Thorpe & Jackson, 2012). 

Dette er enklest ved hjelp av å ta opp intervjuet på bånd, slik at det kan spilles av i etterkant. 

Intervjueren skal også forholde seg nøytral gjennom intervjuet. Dette kan være vanskelig, 

fordi intervjueren skal også prøve å forholde seg til meningene til respondenten, samtidig som 

en skal vinne tillit hos respondenten. Som en kvalitativ forsker, må en ha et personlig 

engasjement gjennom intervjuet for å opprette tillitt til den som blir intervjuet. Dette er viktig 

for at ”gode” data kan bli innhentet.  
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Gjennom slike intervjuer bør en kontinuerlig gjøre små oppsummeringer, for å forsikre seg 

om at det som er blitt sagt ikke er misforstått. 

 

Utfordringen med å lage intervjuguiden var å finne spørsmål som kunne kartlegge hvor stor 

rolle eksterne faktorer spiller inn i bestemmelsene om å bruke LNG eller ikke. Fordelene med 

lavere utslipp er temmelig soleklare. Men det å finne ut akkurat hvilken faktorer som holder 

rederiene igjen, var en utfordring. 

Spørsmålene jeg stilte til de som var involvert i LNG var rimelig identiske når det gjaldt 

ledere, selger, og bruker. Når det gjaldt utvikler av Remote Access så endret jeg på 

spørsmålene, fordi her var det snakk om en mer teknisk del. Jeg brukte det som var felles fra 

de forrige respondentene, og spurte om det til en som hadde teknisk ekspertise på temaet. 

Dette for å se om de antagelsene som de gjorde, stemte overens med det som ekspertisen 

mente. 

 

7.1.5 Validitet og Realibilitet. 

Når vi snakker om Realibilitet, så dreier det seg om jeg kan stole på resultatene mine eller 

ikke. Om de svarene jeg har fått er pålitelige.  

Her snakker vi da om reproduserbarhet (Yin, 2009). Hvis andre forskere hadde gjort samme 

undersøkelsen, ville de da fått de samme svarene? 

I mitt tilfelle så betyr dette at noen måtte gjort de samme kvalitative intervjuene, og det er 

allikevel liten sannsynlighet for at de får nøyaktig samme svar. En faktor som gjør at dette 

ville blitt vanskelig er at temaet i undersøkelsen er i forandring hele tiden. Forventinger og 

meninger om LNG forandrer seg hele tiden. Samme gjelder de tingene som er avgjørende for 

utfallet av forskningsspørsmålene mine, slik som priser på drivstoff og markeder for skip. 

De sekundære dataene er enklere å reprodusere enn de primære, da alle har den samme 

tilgangen som jeg har hatt. Det at jeg har laget intervjuguider og transkribert resultatet, er med 

på å sikre realibiteten.  

 

Det er flere typer validitet. Begrepsvaliditet handler om til hvilken grad jeg faktisk har 

undersøkt det jeg i utgangspunktet ville undersøke. At jeg har klart å få svar på det jeg ønsket 

å finne svar på. 
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Når det gjelder kvalitativ forskning, slik som jeg gjør der med semi-strukturerte intervjuer, så 

er målet at de dataene vi får fra intervjuene faktisk avspeiler de fenomener eller variabler som 

vi er interessert i. 

Validitet er ikke enkelt å måle, men den enkleste måten å evaluere en undersøkelsesvaliditet 

på er å vurdere dens overflatevaliditet (Askheim & Grenness, 2008). 

Her dreier det seg om hvor tillitsvekkende en undersøkelse virker. En god måte å sjekke dette 

på er å se hele undersøkelsen i sammenheng. Det vil være forskningsspørsmålet, metoden 

som er valgt, gjennomføringen av metoden og ikke minst resultatene man kom frem til. Når 

det gjelder kvalitativ forskning, så er det ikke så mange andre måter å sjekke validiteten. 

 

Jeg skal nå presentere resultatene ifra den kvalitative datainnsamlingen. 

Jeg tar først for meg de forskjellige respondentene, og det er en ganske bred skare av 

forskjellige typer aktører. 

 

 

8 EMPIRI 

8.1 INTERVJUENE 

Intervjuene ble gjort ved besøk i bedriftene, og ved telefonsamtale. 

Tre av intervjuene ble gjort ved besøk. Det var besøk hos Rolls Royce Bergen Engines, 

Høyskolen i Bergen og om bord i MV Bergensfjord. 

De to andre intervjuene med Farstad Shipping og Rolls Royce Marine ble gjort over telefon. 

 

8.2 RESPONDENTENE 

8.2.1 Farstad Shipping. 

Farstad Shipping er et av de seks største firmaene i verden som driver med store og medium- 

store forsyningsfartøy.  

De har 29 AHTS (Anchor Handling Tug Supply Vessel), 26 PSV (Platform Supply Vessel) 

og tre Subsea fartøyer. Samtidig så har de flere slike fartøy under bygging. 

De har holdt på i denne bransjen i nesten 40 år. De har hovedkontor i Ålesund, og utekontorer 

i blant annet Rio De Janeiro og Singapore. De er svært opptatt av å opprettholde en moderne 

flåte, og det å være innovativ innen skipsbransjen for offshore markedet. (ASA, 2012). 
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Respondenten fra Farstad er Børge Nakken, Vice President of Technology & Development 

(FS). 

 

8.2.2 Rolls Royce Marine. 

Rolls Royce er en stor leverandør til det maritime markedet. Det leverer komplette 

skipsløsninger til det meste innen maritim sektor. Blant annet offshore bransjen, 

handelsskipbransjen, seismikk og kystvakt. Her leverer de alt fra skipsdesign til komplette 

fremdriftssystemer. 

De har et stort nettverk for å støtte sine kunder som strekker seg over 28 land i verden. 

Jeg har to respondenter ifra Rolls Royce Marine. Odd Magne Horgen, som jobber som Sales 

Manager hos Rolls Royce Bergen Engines på Hordvikneset (BE). Og Kenneth Solberg, som 

er Systemutvikler for Rolls Royce Marine i Ålesund (RRM). 

 

8.2.3 Fjord1. 

Dette er det største ferjeselskapet i Norge, med hovedkontor i Florø (AS, 2012).  

Fjord1 har flere ferjer som går på LNG. De fikk den første, MF Glutra, i 2000. 

I 2011 fikk de verdens største gassferje som heter MF Boknafjord. 

Selskapet har ca. 1100 ansatte, og omsatte i 2011 for tre milliarder kroner. 

Fjord1 AS eies av Sogn og Fjordane fylkeskommune (59 prosent) gjennom det heleide 

datterselskapet F1 Holding og Havilafjord AS (41 prosent). 

Respondenten fra Fjord1 heter Ole Christian Walle, og er Maskinmester på MV Bergensfjord 

(F1). 

 

8.2.4 HIB/CIMAC 

Høyskolen i Bergen har cirka 6700 studenter og cirka 660 ansatt. 

Den avdelingen hvor jeg har gjort intervju, heter Institutt for maskin- og marinfag, og er 

under institutt for ingeniørutdanning. 

Respondenten heter Lars Magne Nerheim, og er førsteamanuensis ved høyskolen (HIB). 

Han har tidligere ledet utviklingen av gassmotorer for Rolls Royce Bergen Engines. Han har 

ledet den internasjonale fagorganisasjonen CIMACs arbeidsgruppe for gassmotorteknologi fra 

starten av 2006. I 2012 gav stiftelsen Gasskonferansen i Bergen, Nerheim hederspris, for 

fremme av bruk av naturgass og biogass i Norge (gassforeningen, 2012).  
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9 RESULTAT 

9.1 LNG 

9.1.1 Gassmarked 

Hvordan gassmarkedet utvikler seg i tiden fremover vil i høyeste grad være med på å 

bestemme hva som vil skje med gassdrift av skip. Jeg spurte respondentene hvilken tanker de 

hadde om markedet i fremtiden, kontra andre former for drivstoff. 

  

Alle respondentene er enig om at for øyeblikket så er naturgass veldig populært. Tilgangen på 

gass vil øke fremover, og det er mange som ser på utsiktene for LNG. Rolls Royce Bergen 

Engines (BE) sier at når det gjelder investering i gassdrift, så er det prisen som er driveren i 

dag. Før var det utslippskravene, men det har endret seg litt. 

 

Fjord 1 (F1) bidrar til å si at det er populært med å fortelle at de har ofte folk om bord i 

ferjene sine. De kommer for å se på hvordan de driftes. Dette er folk fra hele verden, som 

bruker ferjene som en indikasjon på hvordan slike skip fungerer.  

 

Og det ser ut som om at det er denne typen gassdrift som er den mest potensielle. Lars Magne 

Nerheim (HIB) forteller at hans syn på saken er at det er flere markeder med muligheter for 

gassdrift. Det han kaller kystnær shipping, er der hvor ferjene er. Han tror at for dette 

markedet så blir markedsandelen i gassdrift veldig høy fremover. Dette er fordi at her er 

gassfokus og miljøfokus sterkest. Han ser også for seg at kysten til USA kommer i nær 

fremtid til å bli et stort marked. Det andre markedet han nevner er Deep Sea Shipping, og her 

tror han at den konkurrerende teknologien vil gjøre det bedre i form av scrubbing og katalyse. 

De fleste i Deep Sea Shipping vil seile utenfor de områdene som vil gå inn under NOX 

kravene i 2016 (Tier III).  

 

Dette forteller gjerne at det er ikke så enkelt å sette opp de forskjellige teknologiene mot 

hverandre som konkurrerende teknologier, fordi det kan kanskje gå i den retningen at de 

konkurrerer i forskjellige områder. Teknologisyklusen tilsier at det kommer et nytt dominant 

design, men her ser det gjerne ut som om at vi får dominante design i flere marked. 
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9.1.2 Områder 

I hvilket område skipene skal seile har selvfølgelig stor betydning. Det er i de gjeldende ECA 

områdene at det er mest gunstig for gassdrift, på grunn av at her gjør utslippskravene det slik 

at alternative drivstoff ikke er aktuelle uten at en installerer de andre systemene også.  

Her har skipenes rute alt å si, og dette er med på å gjøre gassdrift uaktuelt for noen aktører. 

 

Farstad Shipping (FS) sier at de har valgt å ikke bygge LNG båter enda. Det er flere grunner 

til dette, men det med områdene er en av de største. De bygger offshore fartøy på spekulasjon, 

og det betyr at de har ikke faste kontrakter på skipene når de bygges:  

”Vi bygger båter på spekulasjon, for å fornye flåten vår, og forsøke å holde 

gjennomsnittsalderen på 10-11 år. Da selger vi gammelt i den ene enden, og bygger nytt i den 

andre enden. Og når vi setter i gang et bygg så vet i grunn ikke vi hvor den båten skal når den 

er ferdig. Om det er Australia, eller Sør-Amerika, eller Afrika, eller Nordsjøen eller andre 

plasser” (FS). 

 

Her er det jo forståelig at de ikke kan bygge en båt på gassdrift. I hvert fall ikke med kun 

gassmotorer. Gassdrift krever en infrastruktur for å fylle drivstoff, og det er det ikke i de fleste  

landene han nevner. Til tross for det så nevner han også at nå øker interessen for LNG i Asia 

og Sær-Amerika og andre plasser, slik at i fremtiden så vil kanskje dette forandre seg slik at 

de vil føle seg komfortabel med å kjøre på gassdrift på de stedene. Frem til det skjer, så er det 

altfor risikabelt. 

 

Det nevnes også USA, og dette er et område som har stort potensiale. Dette er fordi at hele 

kysten langs USA er et ECA område, samtidig som at de har fått enorme mengder gass 

gjennom skiferutvinningen. Allikevel så er det noe annerledes enn det er her i Norge. 

(HIB) forklarer det slik: 

 

”Dette er mer et åpent marked. De har ikke følt verken subsidier, eller avgiftspolitikken har 

ikke vært brukt aktivt. Det er markedet som har putlet på i uoversiktlig tid. Så det har ikke 

vært så klar tilrettelegging. I Norge og Skandinavia har man jo brukt avgiftspolitikken til å 

styre litt, og det var jo viktig for å komme i gang”. (HIB). 
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Dette sier igjen noe om hvor unikt det er med gassdrift i Norge. Nerheim sier at andre land er 

svært misunnelig på Norge for den ordningen vi har med NOX støtten. Dette er noe andre land 

ikke har, og det er derfor mye dyrere for de å finansiere et slikt skip.  

Dette er også noe som taler for at vi kan få flere dominante design. Hvis ECA krav rundt 

omkring i verden vil presse på med utslippskrav i steder som ikke har infrastruktur for 

gassdrift, så vil nok det presse frem et marked enten for katalyse med svovelfri diesel eller 

Dual-Fuel motorer. 

 

9.1.3 Utslippskrav 

Noe jeg ikke var klar over, men som kom frem i det første intervjuet, var at når de første 

gassferjene ble bygget for å drifte sambandet mellom Halhjem og Sandvikvåg, så var det 

myndighetskrav at det skulle være gassdrift. 

(BE) forteller hvordan det ble bestemmelser om gassdrift: 

”det var ikke relatert til motorene, det var relatert til myndighetene. Det var de som bandt seg 

til at de skulle redusere NOx’en. Det var det det begynte med. Også oppdaget man at den 

eneste industrien som produserer NOx av noe stort volum i Norge, det er shipping”. (BE). 

 

(F1) som drifter skipene forteller mer eller mindre det samme: 

”det var vel egentlig føringer at, ja, dette sambandet her, pluss det sørpå, skulle ut på anbud. 

Det skulle være gassdrift. Det var myndighetskrav”. 

 

Dette er jo et godt eksempel på at det er ikke alltid er sikkert at bestemmelsene om teknologi 

blir basert på hvilken teknologi som er best. Hovedmålet var at NOX skulle reduseres. Det ble 

da gjort en beslutning om at det skulle være gassdrift, men rederiene fikk ikke selv bestemme 

hvilken teknologi som skulle brukes. Det ble pålagt fra myndighetene om gassdrift. Det ble 

også nevnt at det er i overgangen mellom en teknologi til en annen at organisasjoner har størst 

innvirkning på hvilken teknologi som blir valgt (Tushman & Rosenkopf, 1994). Det har vi et 

godt eksempel på her. 

 

Andre måter å komme under kravene på er å bruke scrubber eller katalysator. Dette kan bli 

komplisert, fordi det har å gjøre med priser på forskjellige typer stoffer, som igjen er priset 

basert på andre markeder. 
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(HIB) sin mening om dette er følgende: 

”Jeg tror hovedkonkurrenten vil bli SCR katalyse, altså NOX”. 

og 

”Då er det på en måte pris, Urea pris og lav-svovel fuel pris som blir utslagsgivende, kontra 

gass da”. 

Videre sier han om kravene: 

”Jeg tror at vi fortsatt er i et regime der utslippskravene er hoved-incitamentet, men jeg tror 

vel også at vi vil merke andre incitamenter, fordi at Marine-gass-olje, svovelfri gass-olje for 

eksempel, vil bli standard drivstoffet på veiene. Altså til diesel, lastebiler og sånt. Og da vil 

prisnivået legge seg veldig høyt, og det vil slå over på shipping”. (HIB). 

Dette tyder på at så lenge metodene fører til at en er innenfor kravene for utslipp, så vil det i 

neste omgang være pris på drivstoff som avgjør hva type løsning en skal gå for. 

 

(FS) mener også at når det gjelder klimautslipp, så er det helt marginalt i forskjell mellom 

gass og diesel, hvis du bruker scrubber og katalysator på diesel motoren. 

 

Dette betyr at de er to design som konkurrerer om å bli det dominante. LNG går klar det som 

gjelder utslippskrav, men krever igjen at det er en infrastruktur for bunkring. Diesel er 

avhengig av katalysator, og når det gjelder svovel så må det bli enten svovelfri diesel eller 

scrubber.  

 

Dette er med de kravene som er vedtatt i dag. (HIB) nevner også at det er store indikasjoner 

på at det kommer til å komme krav i fremtiden som går på partikkelutslipp. Gassdrift har ikke 

problemer med partikler, men hva det kommer til å si for diesel kan bli spennende: 

 

”Så sot- og partikkelkravene har allerede vært nevnt, og de kommer, og det vil selvfølgelig bli 

en helt annen verden”, sier han. Dette kan igjen forandre situasjonen rundt hva som er det 

dominerende designet. 

 



 44 

9.1.4 Teknologiendring  

Når en teknologi blir introdusert i markedet, så vil det alltid være behov for å gjøre 

forbedringer underveis. Det er umulig å få alt riktig første gangen. Når jeg snakket med 

Fjord1, så ville jeg gjerne vite hva utfordringene hadde vært for de, og hva de følte med å ta i 

bruk ny teknologi. De som jobber med gassdrift er tidligere diesel folk: 

 

”Det var en del ting som du må, du må ta en del diesel kunnskaper og bare legge i skuffen og 

glemme. Så må du lære deg det på nytt. Men det gikk i grunn veldig greitt å bli kjent med 

dette her”(F1). 

Overaskende hvor godt de har tatt overgangen fra den ene teknologien til den andre. Jeg spør 

hvor de har hatt de største utfordringene på det tekniske om bord: 

”Det har vært for det meste elektroniske problemer egentlig. Det var en del i starten med 

samkjøring, også videre. 

Det var en lang vei for å finne en løsning på det problemet, men nå er det veldig bra. Det var 

vel gjerne litt ett eksperiment dette her” (F1). 

 

Dette forteller jo om systemer som ikke har vært optimale når gassdrift ble introdusert. 

Dette er problemer en må ta høyde for når en introduserer ny teknologi. Men til tross for at 

det høres ut som det er små problemer, så er dette problemer som er direkte knyttet til det 

tekniske om bord i ferjene.  

 

9.1.5 Infrastruktur og samarbeid 

Som nevnt ovenfor så er kompliserte teknologier avhengig av teknologiske samfunn. 

LNG er kommet så langt i Norge at det kan sies at det fungerer. Med det mener jeg ikke 

skipene, men alt det organisatoriske rundt det. Det er fortsatt mye som gjenstår, og de jobber 

kontinuerlig med ting som regelverk, forbedring av bunkrings prosedyrer osv.  

Hvis LNG skal bli dominerende for fremdrift av skip, så er alt dette nødt til å forbedres. 

Hva må så til for at dette skal spre seg utfor Norges grenser? 

 

” Hvis du ser på de store produsentene, så er de verdensfirmaer, og har såpass 

verdensomspennende service nett og sånn, at de klarer gjerne å få inn pioneranlegg i andre 

himmelstrøk. Men det er klart at jeg tror nok vi må være såpass åpne at jeg tror vel at 

suksessen til LNG farten her er delvis videreutviklet på lokale clustere. Altså maskinindustri, 
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maritime maskineri og verft og kunde. At du har de i fellesskap, for det er jo i det fellesskapet 

at det har oppstått”(HIB). 

 

Dette tilsier at det hjelper ikke med ett godt produkt, det er behov for organisatorisk 

samarbeid også. Hvis LNG skal bli dominerende så er aktørene nødt til å samarbeid gjennom 

hele verdikjeden. Det er behov for sterke knytninger mellom de forskjellige aktørene.  

Fjord1 har fått dette til å fungere, selv om de fortsatt jobber for å forbedre 

bunkringsmetodene: 

 

”Vi har jo flott tankanlegg på kaien her vi, så Gasnor sørger for å fylle det og vi bunkrer fra 

tankanlegget. Vi betjener tankanlegget selv da, kobler oss på, og starter pumper, og fyller 

opp. Det fungerer veldig greit. 

Men anlegget har fungert greit egentlig helt fra dag en for oss. Vi har kontaktpersoner på 

Gasnor som vi kan ringe til, døgnet rundt hvis det er problemer. Og det har vært kun 

småproblemer.” (F1). 

 

Her er samarbeidet med Gasnor veldig viktig. Samtidig så må det samarbeides med Det 

Norske Veritas, og Sjøfartsdirektoratet (Wursig, 2013). Dette med bunkring er viktig, og det 

er lover og regler som det fortsatt jobbes med. Dette er en stor jobb, fordi når det jobbes med 

fylling av LNG, så er det regelverk for sjø når det er om bord i ferjene, men det er regelverk 

på landsiden også. 

Jeg nevnte tidligere knytninger mellom aktørene. Det er det vi snakker om her, sterke 

knytinger mellom Fjord1 og Gasnor. Dette utgjør et samarbeid som gjør bunkringen og 

utviklingen av løsninger mye lettere. 

 

9.2 REMOTE ACCESS 

9.2.1 Grunnlag for innføring 

 

Forskningen viser at det er mye teknisk som ikke er på plass når det gjelder gassdrift. 

Denne indikasjonen har kommet fra flere kanter, men det viser seg at mye av det er små 

detaljer som kan endres gjennom inkrementelle forbedringer. Som det ble nevnt lenger opp, 

så rapporterer Fjord1 at mye av de som har vært av tekniske problemer, det er knytt til 

elektronikk og styresystemer. 
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Under den norske gasskonferansen i Bergen, 11 og 12 April, 2013, så ble det holdt et foredrag 

av Bjørn Laksforsmo. Han er Administrerende direktør i Torghatten ASA, som er et stort 

transportkonsern. De har akkurat fått gassferjer på rutene sine i Nord-Norge. Han uttalte 

følgende:  

”Vi er svært fornøyd med fergene våres og det som har vært av problemer har vært relatert til 

problemer med elektronikk. Det er svært avanserte elektroniske systemer om bord”. 

 

Dette er noe av det som Remote Access kan være med å ta hånd om. At det kan bli billigere 

og raskere å håndtere slik problemer. 

 

Nerheim har troen på Remote Access. Han nevner flere ting som taler for det. 

Om inkrementelle forbedringer på LNG teknologi, så sier han: 

 

”Men fortsatt er det vel en del praktiske ting som ikke er helt på plass. Og jeg må jo si, siden 

du driver med Automasjon, så må jeg jo si at det virker på meg som om at elektronikken i 

videste forstand ikke er helt robust nok enda da. Spesielt mye der. Og en liten feil er nok. Så 

det er noe med robustheten der, og gjerne noe med de praktiske løsningene og.” (HIB). 

 

Den andre faktoren han nevner er at det kan være endringer i gass-sammensetningen, og dette 

er noe som kan endre seg uten at man forventer det: 

 

”Men det som er så spesielt med gass, det er at fuel kvaliteten, dette med metantallet er ikke 

en absolutt sak. Og da kan det selv på det beste anlegg plutselig, på grunn av uheldig fuel 

sammensetning, plutselig oppstå ting som du ikke hadde regnet med. Altså anlegget er ute av 

garanti for lenge siden, og gått seg godt til, og folk kan og så videre. Plutselig, allikevel så 

kan det bli en epidemi kan du si, på grunn av fuel situasjonen. Og da er Remote Access veldig 

bra.” (HIB). 

 

Walle som har erfaring med å drifte gassdrift som maskinmester, nevner det samme, at det er 

elektronikken som noen ganger kan være problemer: 

”Det har vært for det meste elektroniske problemer egentlig. Det var en del i starten med 

samkjøring, også videre.”(F1). 

 

Så det er absolutt rom for å gjøre elektronikken bedre.  
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Flere av respondentene legger her frem at de ser på elektronikken som et svakt ledd ved 

gassdrift. Ved å bruke Remote Access så kan en drive vedlikehold på elektronikken. En kan 

følge med både komponenter og innstillinger og se hva som forandrer seg. Hvis det skulle 

være nødvendig med kalibrering, så er dette også en mulighet å gjøre i samarbeid med 

mannskap. 

 

En faktor som står sterkt ved Remote Access er at det kan kutte store kostnader for alle parter 

hvis det er innført. Norsk ekspertise er dyrt å bemanne, slik at å mobilisere personell for å 

gjøre tekniske forandringer kan være svært dyrt, avhengig av hvor skipene er lokalisert. 

Basert på det som har vært nevnt angående hva problemer som kan oppstå, så tyder det på at 

det trengs å gjøres forandringer som kun er relatert til programvare. Dette skal være mulig å 

endre fra en annen lokalitet hvis man har satt opp Remote Access. 

Teknisk direktør i Farstad, har følgende å si om kostnader : 

 

”det er jo klart at vi som har båter som jobber både i Brasil og Australia og andre fjerne 

områder, så er vi bare nødt til å utnytte den teknologien. Vi kan ikke legge båten Off-hire og 

vente på en service mann fra Norge som skal reise på Business Class i to døgn til 2000 koner 

timen, for å rette en feil som kunne vært gjort over nettet.”(FS). 

 

Det at et skip er Off-hire betyr at det ikke er i stand til å seile. Skipet er ofte på en kontrakt, og 

når båten går Off-hire, så er det brudd på kontrakten (Ferris, 2010). Dette kan bli dyrt. Derfor 

er det viktig å få båten tilbake i operasjon så raskt som mulig når dette først skjer. Det er dette 

Farstad er fokusert på her, og som Remote Access kan hjelpe til med. Det er også dårlig 

reklame for rederiet når skipene deres går Off-hire. 

 

De som utvikler Remote Access for Rolls Royce Marine er fokusert på det samme.  

Utvikler Kenneth Solberg legger det frem slik: 

 

”Å sende en ingeniør avgårde for å reparere noe, koster fort 10 000 kroner per dag, gjerne 

mer. Et oppdrag for å oppdatere et system i Brasil, koster gjerne 100 000 kroner. Å få sendt 

en ingeniør avgårde ned dit for å få gjort den lille oppdateringen. Og det å kunne sitte på et 

kontor og å få koblet seg opp, er jo selvfølgelig en økonomisk gevinst da.”(RRM). 
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Dette i seg selv, bør jo være en god nok grunn til å innføre Remote Access på alt som har den 

nødvendige infrastrukturen for kommunikasjon tilstede. 

 

9.2.2 Utfordringer 

Den største utfordringen med Remote Access er relatert til sikkerhet. 

Med det menes at det er kun de som er autorisert som skal kunne gå inn i systemene for å 

gjøre endringer. 

 

Det er også viktig at når verktøyet brukes, så er dette noe som alle parter er klar over, og det 

er god dialog. Dette kom veldig godt frem fra respondentene. Farstad bruker Remote Access 

på noen systemer om bord i skipene, men ikke motorene. De sier at for å bruke denne type 

utstyr, så må de ha full kontroll på når det brukes på deres skip: 

 

”Vi kan ikke ha det sånn at leverandørene kan gå inn og ut av softwaren vår uten at vi er klar 

over det, og kanskje tukle til operasjonen mens vi ligger på DP ved en rigg, også skjer det et 

eller annet som er helt uforutsigbart. Så vi er nødt til å ha veldig klare retningslinjer for når 

man gir aksess, og til hvem og hvor lenge.” (FS). 

 

Dette er det fornuft i. Kenneth Solberg mener det samme, og han sier at dette er nok den 

største utfordringen med å bruke Remote Access utover det som har med datasikkerhet å 

gjøre: 

 

”hvis du velger å gjøre en operasjon da, så må du være veldig nøye på hva slags type 

oppgave du kan utføre. For hvis du sitter å gjør noe, og så plutselig så mister du forbindelsen, 

så må du være sikker på at det ikke har blitt inkonsistent, de dataene i den oppgaven du har 

gjort da. Og det med at det blir halvgjort, det er ikke så bra alltid.” (RRM). 

 

Her har det å gjøre med at en kan gjøre mer skade hvis en ikke gjør det riktig. Dette er en 

risiko med Remote Access. Når kommunikasjonen skjer over internett, så kan linjen gå ned 

uten at det ligger i ansvaret til verken kunde, eller leverandør. Når en bruker internett, så er 

det en kommersiell kanal som ingen har helt kontroll over. Hvis en da driver å justerer på 

parameter som har med kritiske systemer å gjøre, så må alle være informert om dette, og en 

bør ha en plan for hva en skal gjøre hvis en mister kontakt med utstyret. 
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9.2.3 Sikkerhet 

Datasikkerhet er den største trusselen mot Remote Access. Man kan lett undervurdere en slik 

trussel, hvor man tenker at slik angrep kun skjer mot andre.  

Etter å ha gjort intervjuene så sitter jeg med det inntrykket at det er ingen som undervurderer 

risikoen knyttet til Remote Access. Verken leverandører eller brukere. 

Trusselen er noe av det som har endret seg mest i den siste tiden når det gjelder å knytte seg 

til utstyr over internett. Kenneth Solberg forklarer det sånn: 

 

”Det som kanskje har endret seg er jo trusselbildet da, og sikkerheten. At verden har blitt mer 

usikker, det er veldig mange flere som vil prøve å angripe, og som har motiver for det. Også 

innfører det igjen mer kompleksistet da selvfølgelig, med tanke på løsninger som det 

sikkerhetsmessige.” (RRM). 

 

Han tror forøvrig ikke at dette er noe som er undervurdert, og sier at de fleste kundene har en 

høyst oppegående IT avdeling, og de vet om hva trusler som finnes der ute. 

Både Fjord1 og Farstad bruker Remote Access på annet utstyr en motorene, og begge de sier 

at utstyret blir fysisk koblet fra internett når det ikke er i bruk. Dette betyr at de fysisk trekke 

ut datakabelen fra systemet. 

 

9.2.4 Avgjørende for LNG 

Jeg forhørte meg med kunde og selger med dette spørsmålet. Det jeg fant ut er at selv om alle 

jeg har snakket med er positive til Remote Access, så ser ikke dette ut til å være et verktøy 

som har stor nok innvirkning til å være med å gjøre utslag for selve beslutningen om å gå for 

gassdrift. Det er åpenbart noe som alle er interessert i ha om bord i skipene, men det er ikke 

nok til å gjøre utslag om gassdrift er løsningen for fremdrift av skipet. 

Da snakker vi om motorsystemene. Farstad påpeker at det er annerledes for andre systemer 

om bord. Dette svarer Nakken når jeg spør om Remote Access kan være utslagsgivende for 

valg av gassdrift: 

 

”Ikke akkurat for LNG, det tror jeg ikke. Men med annet utstyr så vil det nok det. I systemer 

hvor vi er mer avhengig av software, som power managment system og dynamisk 
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posisjonering, som stort sett kun er software. Der er det nok utslagsgivende om du har remote 

access eller ikke. At leverandør kan tilby den tjenesten.” (FS). 

 

Horgen, som selger motorene for Rolls Royce har omtrent samme formeningen: 

 

”Nei, det er ikke utslagsgivende for kjøpet av LNG, det er mer utslagsgivende for hva vi vil 

tvinge på kundene. Som for eksempel for ferjer i Amerika.” (BE). 

 

Dette er nok mer aktuelt for steder som ligger langt vekke, hvor det er dyrt å mobilisere 

personell. Det kommer også litt an på hvordan service og vedlikehold skal organiseres. Om 

det er noe kunde skal selv stå for, eller om det er vedlikeholdskontrakter.  

Hvis det slik som Nerheim mener at en bør gjøre det, ved å ha lokale aktører som prøver å 

skape et slags cluster i regionen, så er det en flott måte å drive opplæring på. 

 

Jeg spør også om det er noe skepsis til å bruke gassmotorer om bord i et skip, med tanke på at 

motorene er litt mer komplekse enn en konvensjonelle forbrenningsmotor på diesel. 

Her er svarene jeg får fra Farstad og Bergen Engines: 

 

”Personlig så syns jeg ikke at en ren lean-burn gas motor er så veldig komplisert, for du har 

tennplugger men til gjengjeld så har du ikke fuel system i det hele tatt.” (FS). 

 

”Men det er ikke så mye mer komplekst. Forskjellen på diesel og gass er at du har en 

tennplugg istedenfor en brennstoff ventil. Også har du en coil. Men de fleste som har en bil 

vet også det at bilen har en coil og en plugg. Men den er mer ømtålig.” (BE). 

 

Det kan gjerne tenkes at de mener Remote Access ikke har så stor nødvendighet i forhold til 

LNG fordi at de mener motorene er på lik linje med diesel når det kommer til kontroll 

systemer. 

 

 

Med grunnlag av denne intervjudataen, så skal jeg nå sette opp en tabell som viser de 

forskjellige formeningene. Dette er en grei oversikt over hva som ble sagt under intervjuene. 
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10 TABELL 
 

	  
Tabell 1: Tabell for resultat etter kvalitativ datainnsamling. 

 
                  Firma 
 
  Formening 

Farstad 
Shipping 

(FS) 

     Bergen 
Engines 

(BE) 

Fjord1 
(F1) 

    Høyskolen 
            i 
      Bergen 
        (HIB) 

Rolls Royce 
Marine 
(RRM) 

   
Grad av 
forventning til 
mer gassdrift 
 

 
 

Middels 

 
 

Høy 

 
   

Høy 

 
 

Høy 

 
 

Ikke 
spesifisert 

 
Marked med 
best forventing 

 
 
Lokalt/USA 

 
 
Lokalt/USA 

 
 

Lokalt 

 
 

Lokalt/USA 
 

 
Ikke  

spesifisert 

 
Største 
konkurrent 

Katalysator/ 
Scrubber/ 
Svovelfri 

diesel 

 
Katalysator/ 

Scrubber 

 
Ikke  

spesifisert 

 
Katalysator/ 

Svovelfri 
diesel 

 
Ikke  

spesifisert 
 

 
Største 
utfordring 

Infrastruktur/
tilgang på 
gass andre 

steder 

 
Tekniske 
løsninger 

 
Tekniske 
løsninger 

 
Tekniske 

løsninger/høye 
kostnader 

 
Ikke  

spesifisert 

  
Kan R.A. være 
avgjørende for 
spredning av 

gassdrift 

 
    
          Nei 

 
        
         Nei 

 
 

Ikke 
spesifisert 

 
 

Ikke 
spesifisert 

 
 

Ikke  
spesifisert 

 
Største 

grunnlag for å 
bruke R.A. 

Kostnads-
besparende 

 
Bedre 

kundestøtte 

 
Bedre 

Kundestøtte 

 
Optimalisere 

drifts- 
innstillinger 

 
Kostnads-

besparende/ 
opplæring 

 
Største risiko 
ved bruk av 

R.A. 

 
Data- 

sikkerhet 

 
Høyere krav 
fra kunde til 

intervall 

 
 

Ingen risiko 

 
For mye og 

uryddig 
datamengde 

 
Data- 

sikkerhet/ 
tilgjengelighet 

 

	  

LN
G

 
REM

O
TE A

CC
ESS 
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10.1 OPPSUMMERING 

 

Tabellen er en oversikt over det som er kommet frem av den kvalitative datainnsamlingen. 

Den er delt i to deler, som hver representerer innhold angående LNG og Remote Access. 

Jeg har tatt det essensielle fra intervjuguiden og resultatene jeg fikk fra intervjuene, og satt det 

opp i den kolonnen som lister formeningene.  

Jeg har laget en kolonne for hver respondent. Der har jeg lagt inn stikkord som forklarer hva 

svar jeg fikk under intervjuene. Stikkordene skal representere det som var hovedbudskapet i 

det som de svarte under intervjuet. 

 

Når det gjelder LNG i den øverste delen av tabellen, så er det stor enighet i de fire forskjellige 

hovedpoengene jeg har tatt ut.  

 

Her er har jeg skrevet at det ikke er spesifisert noe fra Kenneth Solberg. Grunnen til dette er at 

intervjuet med han gikk ikke mot LNG, der var det kun Remote Access som ble undersøkt. 

 

Når det gjelder Remote Access så er det litt mer variasjon i svarene, og jeg mener at dette har 

å gjøre med at det er litt forskjellig tanker om hva Remote Access egentlig er for noe. 
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11 DISKUSJON 

 

11.1 LNG 

I teoridelen så nevnte jeg stidannelse. I Norge så har vi dannet en sti når det gjelder gassdrift. 

Vi har fått infrastruktur på god vei, vi har flere typer skip med løsninger og vi har fått 

gjennom mange inkrementelle forbedringer. Nerheim sier at det merkes at markedet har 

forandret seg litt de siste 2 årene. Det begynner å bli større aksept for ren gassdrift fra mange 

aktører. Tidligere var det så stor skepsis at Dual-Fuel var den løsningen som var mest aktuell. 

 

Selv om teknologiene konkurrerer om å bli dominante når det gjelder å vinne kampen om 

markedet med lave utslipp, så ser det ut til at det er ikke er like rett frem som jeg i 

utgangspunktet hadde inntrykk av. Det er helt tydelig at begge teknologiene kan bli 

dominerende, men på forskjellige markeder. Forskjellige markeder, men som har til felles at 

de har krav til utslipp. 

Hvis man ser på det i sammenheng med S-kurven i teoridelen av oppgaven, så skisserer den at 

en ny dominerende teknologi kommer og tar over for den eksisterende. I tilfellet med 

utslippskrav for skipstrafikk, så ser det ut som om at det ikke blir kun en teknologi i dette 

paradigmeskiftet, men at det blir flere, avhengig av hvilket markedet det er. Da ser vi gjerne 

at det kommer flere kurver som ligger oppå hverandre i begynnelsen. Hvor bratt de blir, og 

hvor lang tid det tar, avhenger av hvordan de lykkes i markedet og hvor raskt. Ut fra 

resultatene jeg har fått i undersøkelsen, så ser det ut som om at det blir LNG i nærgående 

skipstrafikk med infrastruktur, også blir det katalyse og svovelfri diesel i andre områder som 

har de samme kravene til utslipp. 

 

Langsiktig så blir det gjerne kun en dominerende teknologi, men på kort sikt så blir nok  i 

vertfall to av konkurrentene brukt. På de stedene hvor det er ECA områder, men hvor de ikke 

har samme infrastruktur som vi har i Norge, så er det nok i første omgang katalyseløsningen 

og Dual-Fuel som kommer til å bli brukt. Dette kommer for veldig mange å bli dyrt, men de 

har ikke mye valg. Å bygge opp infrastruktur for LNG er noe som tar lang tid. Det har det tatt 

for Norge også. Og vi driver fortsatt på med de inkrementelle forbedringene.  
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Jeg snakket om teknologiske samfunn, og dette er det samme som Nerheim betegner som 

Cluster. Flere av respondentene har troen på USA, på grunn av skifergassen og den lave 

gassprisen. Da gjelder det å bygge opp teknologiske samfunn i USA, slik at de kan høste av 

den erfaringen som vi har her i Norge. Da må samfunnene, som består av aktører og 

knytninger, bygges opp lokalt der borte. Det at de er nesten selvforsynt med gass og har en 

kyst som krever utslipp under Tier III, tilsier at dette er et enormt marked for både kunder og 

leverandører.  

 

I tillegg så snakket Nerheim om at de allerede ser at det begynner å komme krav om mindre 

partikler i avgasser. Dette vil også spille sin rolle i konkurransen. Det er helt tydelig at det er 

langt igjen til vi kan si at det finnes et dominant design, fordi det er fortsatt mye 

utslagsgivende som skjer i denne bransjen. Den er i endring hele tiden. 

 

Jeg tror at det nærmeste vi i kort fremtid kommer til et dominant design, er LNG i den 

nærgående norske skipstrafikken.  

 

Når det gjelder i markeder utover Norges grenser så er nok veien lenger å gå. Selv om aktører 

i andre land begynner å våkne for gassdrift, så er de flere år bak der hvor Norge er i dag. 

Bortsett fra i USA, så er det lite sannsynlig at gassdrift vil være løsningen for Tier III kravene 

i 2016. 

Her vil nok katalysator være løsningen, selv om det kan være midlertidig frem til at gassdrift 

får infrastruktur. 

 

11.2 REMOTE ACCESS 

Alle respondentene er positive til løsninger med Remote Access. Samtlige ser på dette som en 

fornuftig løsning både for leverandører og kunder. Det er spredning i begrunnelsene for dette, 

men den mest klare grunnen er at det kan kutte store kostnader forbundet med 

reisevirksomhet og redusert nede-tid på skip.  

Til høyere grad av kompleksitet systemene har, til høyere grad av ekspertise trenger man for å 

få systemene til å fungere. Ekspertise er dyrt, og hvis norske eksperter skal reise mellom 

kontinenter så blir det raskt høye kostnader av det. Det er derfor det er viktig å få gode 

løsninger for Remote Access, på LNG systemer. Helst før det blir populært i USA.  

Dette vil være en billig investering i forhold til å betale mobilisering av ekspertise. 
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Når det gjelder det tekniske forskningsspørsmålet om Remote Access, må det nok sies at det 

ikke vil være avgjørende for om rederiene velger å investere i LNG eller ikke.  

 

Når både de som selger og de som kjøper sier at det ikke er avgjørende, så er det liten tvil om 

denne konklusjonen stemmer.  De avgjørende faktorene er nok heller utslippskrav, 

tilgjengelighet av gass og pris på både gass og skip. 

 

Hvis vi med det forskningsresultatet, plasserer Remote Access i den teknologiske syklusen, så 

tror jeg vel heller at det er en inkrementell forbedring som kan være med på å forbedre bruken 

av ny teknologi om bord i skip. Og for gassmotorer så vil det nok ha stor nytte på grunn av 

alle de ukjente faktorene som fortsatt ligger der, kombinert med poenget om kostnader. 

I et marked som USA hvor gassdrift ikke har noen teknologisk samfunn, så kan Remote 

Access være med på å styrke opplæringsprosessen, hvor vi er nødt til å lære opp lokale 

personell.  

Det kan da være med på å bygge opp sterke knytninger mellom aktørene. 

 

11.3 BEGRENSNINGER  

Når en jobber med en oppgave på denne måten så ser en etter hvert at det er ting som en 

kanskje burde gjort annerledes i begynnelsen. Dette kommer også an på hvor erfaren en er til 

å drive med undersøkelser, og ikke minst hvor erfaren en er med å skrive oppgaver generelt. 

En stor del av denne oppgaven handler om å samle inn data. Til mer data man skaffer seg, til 

mer lærer man om temaet en skriver om. Man lærer også mer om hvordan det er å drive 

forskning. 

 

Det som var den største utfordringen her var å utføre intervjuene. Hvis jeg skulle gjort dette 

en gang til, så ville jeg lagt mer energi ned i intervjuguiden. Når en gjorde intervjuene så gikk 

det ikke helt i henhold til guiden, men det ble noen ganger svart på flere spørsmål i samme 

svar. Siden det er semi-strukturerte intervjuer så er det i utgangspunktet ikke noe galt med at 

guiden ikke følges slavisk. Det er en sjanse for at noe blir glemt, når spørsmål og svar flyter 

mye løsere, og dette kan i etterkant være en ulempe. 

Jeg tror også at jeg heller ville holdt meg til å gjøre intervjuer ansikt-til-ansikt istedenfor over 

telefon. Jeg følte at det var mer personlig, og det var enklere å skape relasjoner til 
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respondenten når en kunne snakke sammen en stund før intervjuet, og du faktisk ser den 

personen du snakker med. Det blir ikke på samme måten når det går over telefon. 

 

Jeg ser også i etterkant at jeg burde gjerne funnet respondenter som har bedre grunnlag for å 

svare på begge forskningsspørsmålene mine, og ikke bare det ene av de.  

Jeg føler at jeg burde funnet flere som kunne svart på om de syns Remote Access vil være 

avgjørende for en beslutning om investering i LNG. Det endte opp med at det var kun to 

respondenter som svarte på dette. På en annen side så var en av de en stor kunde av avanserte 

skip, samt at den andre var en selger som har vært i bransjen veldig lenge.  

Så sånn sett føler jeg at jeg har god validitet for det spørsmålet. Jeg føler at jeg har fått svar på 

det jeg ville vite. 

 

 

12 KONKLUSJON 

 

Januar 2016 blir Tier III kravene for ECA områdene gjeldende. I underkant av tre år er ikke 

lenge i skipsbransjen. Det kommer til å bli spennende å se hva som kommer å skje frem til 

den datoen, og spesielt i etterkant. Miljøvern er i fokus for tiden, og vi hører stadig at det 

kommer meldinger om at drivhusgassene forårsaket av mennesker gjør stor skade på miljøet. 

Det kan nok tenkes at IMO innfører enda strenger krav for utslipp fremover, det vil tiden vise. 

 

Meningene folk har om LNG som drivstoff til skip, kommer selvfølgelig litt an på hvor i 

bransjen de er. Noen som jobber med LNG vil vel gjerne prøve å få frem de positive sidene, 

mens de som jobber i andre bransjer fokuserer på de negative sidene. 

 

De første forskningsspørsmålet jeg har, er nok det vanskeligste å svare på. Som jeg allerede 

har nevnt så er det indikasjoner på at LNG kommer til å bli dominerende i nær skipstrafikk, 

og der hvor det blir innført infrastruktur for det. Utover det så vil tiden vise om det stemmer. 

Personlig så har jeg troen på det, og dette gjelder spesielt hvis det kommer krav om reduksjon 

av partikler. 

Det andre forskningsspørsmålet ble det en eklere konklusjon på. Det har ikke så stor 

betydning at det vil være en avgjørende faktor for valg av investering i LNG. Det kom 

allikevel frem av resultatene at det kan ha en stor betydning for spredning av kunnskap, og 

reduksjon av kostnad. 
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Når det gjelder videre forskning på temaet om LNG, så vil det i fremtiden være av stor 

interesse å gjøre sammenligninger på pris mellom de to dominante designene. LNG og 

katalyse.  

Krav om lavere utslipp av partikler er også et tema som kan på kort sikt bli veldig aktuelt. 

Undersøkelser av hva dette vil si for skipstrafikken, er også et tema verdt å se på. 
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14 INTERVJUGUIDE 1 (Kommersiell respondent) 

 

 

 

 

 

 

INTERVJU 

 

Samtalene vil ha varighet på om lag 45 minutter. Muligens kortere hvis det er snakk om 

telefonintervju. 

 

Studenten vil utarbeide en skriftlig rapport som dere vil få tilgang til om ønskelig. 

 

Godkjenning: 

 

Informasjonen som blir innhentet vil bli behandlet fortrolig og opplysningene som blir gitt 

skal behandles konfidensielt i den videre håndteringen. Både student og veileder har 

taushetsplikt. 

 

Som intervjuet representant godkjenner jeg herved bruk av gitt informasjon på overnevnte 

betingelser. 

 

Intervjuet/sign.:…………………………………………………………………………………. 

Intervjuer/sign.:…………………………………………………………………………………. 

Dato/sted:……………………………………………………………………………………….. 
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SELSKAPETS BAKGRUNN 

1. Respondentens navn? 

2. Respondentens stilling? 

3. Firmaets navn? 

4. Firmaets nasjon og hovedkontor? 

5. Firmaets størrelse?  

 

LNG 

6. Per dags dato, hvilket antall motorer har dere om bord i skip, som er driftet av 

LNG? 

7. Hvilken tanker dere har om gassmarkedet i årene fremover, kontra andre 

drivstoff? 

8. Hvor utslagsgivende tror dere utslippskravene vil være for valg av drivstoff 

fremover (ECA/IMO Tier III, Tier II)? 

9. Hvor mye har gasspriser å si for valgene rederiene gjør, med tanke på at priser 

kan endre seg alt etter import/eksport, funn, hendelser, teknologi osv.? 

10. Hvor mye har gasspriser å si for valgene rederiene gjør, med tanke på at 

gasspriser er forskjellige i Amerika, Europa og Asia. 

11. Hva er de største utfordringene kundene har med bruk av LNG i skip i dag? 

12. Hvorfor tror dere at noen rederier ikke velger LNG som drivstoff? 

13. Hvorfor bygges skip med både diesel motorer og gass motorer i samme skip, 

siden dette vil være en betydelig økning av kostnaden på skipet? 

14. Hvor mye har skipet/enes lokalitet å si for valget av drivstoff? 
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15. Hvor mye har den motortekniske siden å si for valget av drivstoff? Tenker da på 

det faktum at en gassmotor har en mer kompleks virkemåte, enn motorer som 

går på tradisjonelle drivstoff. 

16. Har lokalitetens infrastruktur mye å si for valget av drivstoff? Og hvordan 

forholder en seg til dette med tanke på olje og gass-markedet i det området som 

båten var opprinnelig tiltenkt? 

17. Er teknologisk risiko veldig avgjørende når rederiene bestemmer seg om de skal 

satse på LNG som drivstoff? 

18. Hvilken form for skattelette/subsidier/utslipps-avgifter osv. er involvert i 

økonomien bak valg av skip? 

19. Tror dere valgene av drivstoff/skip ville vært annerledes her til lands, hvis 

motorfabrikkantene ikke hadde holdt til i Norge? 

 

REMOTE ACCESS  

20. Er dette noe som diskuteres med potensielle kunder/selgere? 

21. Har dere inntrykk av at dette er noe markedet etterspør, siden LNG som 

fremdrift er en såpass ny teknologi i skipsløsninger? 

22. Tror dere det er skepsis fra kunden sin side til å installere denne tjenesten om 

bord på skipene, siden kontrollsystemer da vil være tilknyttet internett? 

23. Tror dere at slike løsninger kan være utslagsgivende for et kjøp av LNG motorer, 

siden det blant annet øker graden av teknisk support ut til kundene? 
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15 INTERVJUGUIDE 1 (Teknisk respondent) 

 

 

 

 

 

 

INTERVJU 

 

Samtalene vil ha varighet på om lag 45 minutter. Muligens kortere hvis det er snakk om 

telefonintervju. 

 

Studenten vil utarbeide en skriftlig rapport som dere vil få tilgang til om ønskelig. 

 

Godkjenning: 

 

Informasjonen som blir innhentet vil bli behandlet fortrolig og opplysningene som blir gitt 

skal behandles konfidensielt i den videre håndteringen. Både student og veileder har 

taushetsplikt. 

 

Som intervjuet representant godkjenner jeg herved bruk av gitt informasjon på overnevnte 

betingelser. 

 

Intervjuet/sign.:…………………………………………………………………………………. 

Intervjuer/sign.:…………………………………………………………………………………. 

Dato/sted:……………………………………………………………………………………….. 
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SELSKAPETS BAKGRUNN 

1. Respondentens navn? 

2.  Respondentens stilling? 

3. Firmaets navn? 

4. Firmaets nasjon og hovedkontor? 

5. Firmaets størrelse? 

 

REMOTE ACCESS 

6. Remote Access har vært kjent teori over lenger tid nå. Det har vært snakket om 

det i 10-15 år. Er det noen spesiell tendens i endringer i nylig tid som du syns 

skiller seg ut? 

7. Hva andre teknologier mener du at Remote Access er helt avhengig av for å 

fungere?  

8. Har du inntrykk av at dette er akseptert teknologi som generelt brukes av 

leverandører av utstyr om bord i skip? 

9. Hvilken fordeler har denne teknologien med tanke på  kontroll systemer levert 

av Rolls Royce? 

10. Er det noen systemer som har større behov for dette enn andre, når det gjelder 

en komplett leveranse til skip? 

11. Hvilken ulemper ligger det i å installere Remote Access på denne typen utstyr? 

12. Er det noen åpenbare flaskehalser ved Remote Access? 

13. Er det noen utfordringer ved å installere Remote Access om bord i skip, eller på 

plattformer, kontra mot landbasert utstyr? 

14. Anser du en slik tjeneste for primært å være verktøy for utvikling av produktene 

de overvåker, eller er det primært for kundestøtte? 
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15. Har du noen formeninger om hvor stor trussel dette med hacking faktisk er på 

slikt type utstyr? (sett i lys av ”stuxnet” og diverse andre saker i nylig tid) 

 

 

 


