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ScienceNews
MR NAI/SHUTTERSTOCK

«14-15 av de største skipene forurenser mer enn verdens bilpark»

Lokale utslippKlimagasser



3

ECA – Emission Control Areas: Krav til reduserte utslipp SOx og NOx
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Internasjonale shippingruter. Stor eksponering i tett befolkede områder



Hva er problemet ?
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Skip i internasjonal fart benytter tungolje som drivstoff: Høyt svovelinnhold ,  Partikler og sot, NOx utslipp

“..ship pollution causes about 400,000 premature 
deaths from lung cancer and cardiovascular 
disease, and 14 million cases of childhood asthma 
each year” 

Klimagasser: 2,3% av globale utslipp. 

Tilsvarende størrelsesorden som Tyskland

https://theconversation.com/the-urgency-of-curbing-
pollution-from-ships-explained-94797

Nye globale regler fra 2020: Max 0,5% Svovelinnhold
- Vil  redusere negative helseeffekter i tett befolkede områder nær havner og shippingruter

https://theconversation.com/the-urgency-of-curbing-pollution-from-ships-explained-94797


IMO strategi for Internasjonal Skipsfart

Vedtatt april 2018:

• 50 % reduksjon av klimagasser innen 2050

• Internasjonal shipping skal bidra til Paris-avtalens 
målsetting: maks 2 grader temperaturøkning

• Arbeidet skal påbegynnes as soon as possible

• Arbeide videre for total utfasing av karbon

Men:

• Foreløpig ingen konkrete handlingsplaner eller 
tidsfrister for tiltak

• Ny gjennomgang og revisjon av strategien i 2023
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Organ under FN som regulerer internasjonal 
skipsfart i forhold til sikkerhet, helse og miljø

EU Truer med å innføre egne reguleringer dersom IMO ikke leverer
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Klimagass utslipp - fremskrivning
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Globalt Shipping
i dag ca. 2,3% av globale utslipp

2⁰ C 
target

1,5⁰C 
target

30 år
normal levetid

for skip 



Hva betyr IMO vedtaket?

• Evolusjon: Energioptimalisering og tekniske 
forbedringer. Vil ikke være tilstrekkelig

• Disrupsjon: Det må tas i bruk radikale tiltak. 
nye energibærere som ikke medfører 
karbonutslipp

• Normal levetid for skip er 30 år. 

Skip som bygges i dag med dagens teknologi må 
forberedes til å kunne ta i bruk nye energibærere
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Diesel og tungolje

LNG

Biofuel

Hydrogen, 
amoniakk, 
batterier



NORGE: 40% reduksjon i klimautslipp innen 2030 = 20 mill tonn CO2
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Illustrasjon: VG/Bellona

.. forretningsmulighet for maritime teknologibedrifter ! 



Fra 1 til 60 ferger på 3 år
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• Våren 2015: Første batteriferge «Ampere» satt i drift

• Desember 2015: Stortinget vedtar lav- eller nullutslipp på nye ferger

• Ny teknologi og forretnigskonsept utviklet på rekordtid

MS «Ampere» 60 ferger under bygging

Stortinget Regjeringen Statens Vegvesen Fylkesadministrasjon
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Andre 
eksempel

Hurtigruten Explorer Vessels
Batterihybrid teknologi i Arktis og 
sårbare områder

ColorLine Hybrid
Verdens største batterihybrid 
Sandefjord-Strømstad

Future of the Fjords
Nullutslipp sightseeing

MS “Karoline”
Batterihybrid sjark



Nivåene av PM2,5 og NO2 i Geiranger i turistsesongen kan sammenlignes med nivåene i større byer i Norge

Cruise og bærekraftig turisme
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Kilde: Målinger utført av Jörg Löfler, Universität Bonn



Stortinget vedtar 3. mai: Utslippsfrie turistfjorder fra 2026

Klimameldingen: 

• Utslippsfrie turistfjorder fra 2026 vedtas 
av stortinget 3. mai 2018

• Landstrøm i de største havnene fra 2025

• Nasjonal satsing på landstrøm i de største 
havnene er nødvendig

• Synergieffekter: muliggjør etablering av 
infrastruktur for fornybar energi på land 
og sjø
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«Landstrømkorridor»
Felles løsning for landstrøm må etableres i turisthavnene



15Havna som hub for fornybar energi
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Kystfiskeflåten
Batterihybrid fremdriftsløsning vil redusere utslipp med 50% 

= 200.000 tonn CO2/år
Reduserte driftskostnader og bedret økonomi for fisker



For 100 år siden gikk fiskeriene fra fornybar energi til diesel på 15 år
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1905 1910 1915 1920

1920:

6000 
fiskefartøy 
med motor

1914:

2500 
fiskefartøy 
med motor

Klarer vi å gå motsatt vei fra diesel til fornybar energi på 10 år?



Hvordan skal dette finansieres

• Drivstoff til fiskeflåten subsidieres med 460 
millioner kroner pr år (redusert CO2 avgift)

• Gjør dette om til investeringsstøtte for 
ombygging eller nybygg med nullutslipp 
løsninger

Kystfiskeflåten i dag: 3000 fartøy mellom 9 og 15 meter

Høy alder - 60% er eldre enn 30 år

• Det er behov for fornyelse av flåten

• Ta i bruk teknologi som gir reduserte utslipp

• Hybridløsning gir min. 50% reduksjon i utslipp

• I tillegg: Reduserte kostnader - bedre 
driftsøkonomi
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Byggeår 1969 
Hovedmotor: 100 kW

Byggeår 2015
Hovedmotor: 225 kW

Byggeår 1988 
Hovedmotor: 150 kW

Nye miljøvennlige fartøy er en god løsning for 
Fisker, Finansminister og Klima !



19Havna som knutepunkt for elektrisk infrastruktur på sjø og land Illustrasjon: Bellona / Siemens



Foto: Marius Lorentzen/E24

Fiskefor

Transport til 
marked
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Omtrentlige tall - illustrerer størrelsesorden

Bilde: Laksefakta.no

Havbruk og klima-avtrykk

Foto Jan K Paulsen
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Laks på landstrøm kan kutte 75% av klimagassutslippene fra norsk lakseproduksjon 

360 000 tonn CO2 eller 180 000 personbiler (bilparken i Bergen)

Foto Jan K Paulsen

I tillegg:

1000 store og små arbeidsfartøy som kan ta i bruk 
hybrid teknologi



Fisk fra vei til sjø 
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Produsent

•Må tilpasse produksjon og logistikkrutiner

Utskipingshavn

•OK

Transportør

•«Rederiene står i kø»

Mottakshavn

•feks. Hirtshals

Distribusjon

•Til videreforedling eller butikk

Returlast

•En utfordring – eller en uutnyttet mulighet?

Utvikle verdikjeden
Helt nødvendig for å kunne 5-doble 
sjømateksporten innen 2050
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Intrafish.com

1 SAS Cargo Emission Calculator

1 tonn flyfrakt Oslo-Beijing gir 5,3 tonn CO2 utslipp 1

52.000 tonn laks med fly pr år

275 000 tonn CO2!
Foto: Marius Lorentzen/E24



Fremtidens hurtigbåter med nullutslipp
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Trøndelag Fylkeskommune delfinansierer 5 utviklingsprosjekt for nullutslippløsninger
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Referanser:
1 Estimert fra motorstørrelse og rutetabell , 2 Avledet fra ICAO CO2 calculator, 3 Google søk

En formidabel oppgave å 
erstatte fossilt drivstoff 

med karbonfrie alternativ 
for passasjertransport

Passasjerfly Gardermoen-Bodø 

Foto: Hegnar.no

Energiforbruk 
Ca. 8 500 kWh pr tur 

Oppskyting romferge

Energiforbruk
43 000 kWh 

Hurtigbåtrute Bodø-Svolvær

86 000 kWh pr uke 
tilsv. 2 romfergeoppskytinger 

Gjennomsnitt motoreffekt ca. 1800 kW
6 120 kWh/tur (3,4 timer) 

12 240 kWh pr dag

NB: Egne beregninger og anslag basert på offentlig tilgjengelig info
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NB: Gjelder også for nye ambulansebåter og 
syketransport på kysten..
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Kilde: NVE

Kystrute havneneStamnetthavnerSentralnettet i Norge

Det blir behov for store 
mengder elektrisitet til 
landstrøm, lading, 
hydrogenproduksjon..

Kystgrid: Nettet må 
forsterkes og bygges bedre 
ut langs kysten for å dekke 
de nye behovene!

Kilde: RegjeringenKilde: KystverketKilde: NVE



Ta krafta i bruk: Nordland har 5.8 TWh «kraftoverskudd»
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Med Hydrogen som drivstoff kan denne 
krafta levere fornybar energi til:

40% av innenriks skipsfart
eller

75% av fiskeflåten

Kilde: Energi og nettkapasitet i Nordland, Tema Consulting September 2017
Tidligere hydrogenproduksjon i Glomfjord

https://www.thema.no/wp-content/uploads/2017/11/THEMA_R-2017-13_Energi-og-nettkapasitet-i-Nordland.pdf

