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• 4 milliarder i omsetning (2016)

• 2 400 ansatte i konsernet

• 1800 sjøansatte 

• 200 lærlinger

• Flåte på 14 skip 
• 11 på norskekysten (ca. 5 000 køyer)
• MS Fram og MS Nordstjernen i explorerfart  
• MS Spitsbergen og MS Midnatsol alternerer mellom 

sesongene

• En av Norges sterkeste merkevarer

• Konsernsenter i Tromsø, og kontorer i Oslo, Kirkenes, 
Longyearbyen, Trondheim, Hamburg, London, Seattle, Paris 
og Tallinn

VERDENSLEDENDE AKTØR –
MED HOVEDKONTOR I TROMSØ



EN UNIK HISTORIE

Etablert 1893 av politiker, grunder og kaptein Richard With
Unikt konsept fra første seiling

Lokaltransport
Gods og post 
Internasjonal turisme

• Naturopplevelser og samfunnsrolle

• Lokal besetning og varehandel

124 år i kystens tjeneste

Stolte explorertradisjoner

• «Sports route» til Spitsbergen 1896

• Hotelldrift på Svalbard i 1897

• Otto Sverdrup som kaptein



• Kun Vesteraalske dampskibsselskap hadde metodene 
og mannskapet til å seile vinterstid

• De første nattseilerne

• Navigerte under åpen bro - vinter som sommer

Los Anders Holte deler æren med kaptein Richard With 

• Sammen de gjennom flere år utført nøyaktige 
målinger av avstander, strøm, grunner, vind og 
distanser

• De viktigste navigasjons hjelpemidlene var klokke og 
kompass.

• Målingene ble senere brukt til å utarbeide de 
kursbøkene som skulle bli selve forutsetningen for 
hurtigruteseilasene

EN HASARDIØS SEILAS – LEDET AN AV EN LOS OG EN KAPTEIN



VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG
- ET UNIKT TRANSPORTTILBUD



• 11 skip i fast rute
• Sysselsetter 10 prosent av alle norske sjøansatte
• Anløp til 34 havner hver dag – hele året
• 24 000 årlige anløp
• Årlig utseilt distanse: ca 930.000 nm

(40 ganger rundt ekvator)

• 380 000 gjester
• 1,1 millioner gjestedøgn
• 95.000 tonn gods

NORSKEKYSTEN



• Hurtigruten har valgt bort tungolje
• Forbedret MSD (svovelinnhold lik MGO)
• Langt lavere svovelutslipp og betydelig redusert 

risiko for alvorlige konsekvenser som følge av akutt 
utslipp

• Dyrere – men stor miljøgevinst og lavere vedlikehold

• Ønsker tilsvarende tungoljeforbud i Arktis som i 
Antarktis, og at grensen for SECA-direktivet skal 
utvides ut over 62 breddegrad

• Hurtigruten har tilrettelagt for landstrøm – har lenge 
etterlyst en nasjonal strategi for landstrøm

BEVISST BUNKERSVALG OG HØYT MILJØFOKUS



«MANGE VIL STYRE HURTIGRUTA I GODT VÆR»



Navigatører om bord til enhver tid:
• Kaptein
• Overstyrmann
• Sikkerhetsoffiser (1. styrmann)
• Navigasjonsoffiser (1. styrmann)
Totalt 104 navigatører i selskapet

Enormt ansvar og utfordrende operasjon:
• Hurtigruteskipet gjør 6,5 anløp i døgnet
• Anløper 34 - unike og ulike – havner
• Krevende kyst: skiftende vær, strøm og 

dybdeforhold, samt små og trange havner
• Vi kan ikke stole blindt på teknologien
• Prosedyrer basert på mennesker og teknologi.

Å NAVIGERE HURTIGRUTEN



KRITISK MED ERFARINGSOVERFØRING

• Starter som 2.styrmann/ junioroffiser, og går vakt med 
Overstyrmann

• I tillegg til annen internopplæring for stillingen, starter man 
umiddelbart kunnskapsoverføringen om kystnavigasjon fra 
overstyrmannen til 2. styrmann

• Fokus på navigasjon på «gamlemåten» under opplæring

• Papirkart ligger alltid fremme og er hovedkartkilde

• Lokalkunnskap viktig.

Den erfarne overstyrmann skal dele sine kunnskaper med den nye 
styrmannen under hele vakta – da ikke bare vaktas gjøremål, men i 
særdeleshet farvannets kjennetegn og detaljer



INVESTERER I FREMTIDEN

Hurtigruten er Norges største maritime lærebedrift

• 196 lærlinger og kadetter i 2017

• 55 på dekk – med navigasjonsopplæring

• Følger en utarbeidet lærlingsplan med spesifikke 
områder  - safety/security, sikring av last, navigasjon, 
prosedyrer og regelverk, etc

• Sikrer erfaringsoverføring med tett oppfølging av 
instruktør og assessor (Overstyrmann)

• 12 og 24 mnd fartstid - alternerer de mellom dekk/bro 

• Rekrutterer fra egne rekker av lærlinger/kadetter

• Hurtigruten Academy.



ECDIS og elektronisk ruteplanlegging hovedverktøyene, men alle våre navigatører skal beherske tradisjonell 
kystnavigasjon. 

• De digitale/elektroniske hjelpemidler er hjelpemidler.
• Det primære fokuset skal ligge i blikket ut, navigering og basert på kunnskapen om farvannet og seilingsplanen
• Hurtigruten har definert papirkart som primærsystem og elektroniske kart som sekundært
• Uansett hva produsentene lover av «ufeilbare system» så opplever vi at teknologien kan svikte.

Kursbok; «Hvor går du i farvannet»
Elektronisk versjon i LOS, men også i utskiftsversjon på bro.  
Denne inneholder en forenklet utgave av de «gamle» kursbøker utarbeidet av navigatører og loser siden den spede 
begynnelse i 1893. 

Farvannsbeskrivelse; 
Utdrag fra Den norske Los tilpasset hurtigrutas seilas. Også denne i elektronisk versjon i selskapets system i tillegg til 
utskriftsversjon og bokformat.

Havnebeskrivelser; «Vit hva som venter deg». 
Selskapets eget verk om de forskjellige havnene på ruten.

«VIT ALLTID HVOR DU ER I FARVANNET»



TEKNOLOGISK UTVIKLING:



FRAMTIDENS BRO



Rolls-Royce ser for seg autonome ferger allerede i 2020, og vil bruke norske 
fjorder som testområde.

FJERNSTYRT I FREMTIDEN?

Ny teknologi vil skape endringer: 

De første førerløse bilene en realitet - utviklingen går 
fort

Automatiserte skip varslet fra flere:

• Yara 

• Rolls-Royce Marine

• NTNU, Kongsberg Maritime, Marintek, Maritime 
Robotics og Kongsberg Seatex

Først og fremst for fraktefartøyer, men også ferger 

Skal gi lavere utslipp, lavere driftsutgifter og bedre 
sikkerhet

Satsingsområde for Norge – Trondheimsfjorden definert 
som testområde for utviklingsarbeidet



Hvem er ansvarlig dersom en ulykke inntreffer med et førerløst skip?

IKKE UPROBLEMATISK 

En rekke prinsipielle spørsmål må avklares:

• Hvilken teknologi kreves?

• Hvordan gjøre et “droneskip” minst like sikkert som 
eksisterende skip med mannskap? 

• Hvilke nye “farer” oppstår uten mannskap om bord, og 
hvordan møte disse?

• Er droneskip i det hele tatt lovlig? Hva om noen 
nasjoner avviser disse?

• Hvordan løse sjørettslige spørsmål? Hvem er ansvarlig 
dersom det skjer en ulykke?

• Hvordan vil mannskapsløse skip påvirke det maritime 
beredskapsarbeidet?

• Forrykkes redningskapasiteten dersom førerløse skip 
ikke kan assistere havarister?

• Etc



• Hybridskipene blir teknologiske nyvinninger med 
sterkt fokus på miljø – men også sikkerhet

• Hurtigruten trenger sin kaptein og sitt mannskap

• En viktig «reason to go» og en del av 
markedsføringen vår

• Autonome skip kan bli aktuelt for rene godsskip og 
korte forutsigbare fergesamband

• Ekspedisjonsskip i en spesiell situasjon – krevende 
seilinger – tett på naturen og tett på gjestene

HURTIGRUTE-KAPTEINEN  BLIR OM BORD!


