Subscribe

Past Issues

Translate

Grønt Kystfartsprogram - Nyhetsbrev februar
2019

Les denne e-posten i nettleseren din

Nytt om GKP
Nye piloter/studier i Grønt kystfartsprogram
Følgende mulighetsstudier av grønne løsninger ble vedtatt i partnermøtet 7. februar:
- Hydro(gen)ship (H2-drevet lasteskip) - Hydro
- Sjøtransport av byggeråstoff og korn - HeidelbergCement/Felleskjøpet
- Flåtefornyelse, neste generasjon kystbulkskip - Vard
- Batterielektrisk hurtigbåt - Møre og Romsdal og Hordaland fylkeskommuner
- Omstillingsbarometer havn - Norske Havner
- Logistikk- og terminalstrukturen mellom Norge og Europa 2030 - ASKO
GKP når en milepæl med 50 partnere
Under forrige partnermøte ble Felleskjøpet Agri, Flowchange, HeidelbergCement, Maritim
bransjeforening i Norsk Industri og Vard tatt inn som partnere, og med dette inngår 50
samarbeidspartnere i GKP.
Innspill til regjeringens hydrogenstrategi
Grønt kystfartsprogram gav sitt innspill da regjeringen sist uke samlet næringen som et ledd i sitt
arbeid med en helhetlig hydrogenstrategi. Video fra møtet kan sees her.
Regjeringserklæringen og grønn skipsfart
Regjeringserklæringen er ambisiøs på vegne av det grønne skiftet innen skipsfarten, og omfatter
flere konkrete tiltak. Forventningene er derfor store til handlingsplanen for grønn skipsfart, og GKP
er intervjuet av TU om saken.

Andre nyhetsklipp
Cicero: En internasjonal CO2-avgift kan være mulig
Kystrederiene i møte med næringsministeren om flåtefornying
Fra vei til sjø: Grønn transport i det blå
Norge har flere drepte i ulykker med tunge kjøretøy per innbygger enn gjennomsnittet i
Europa - flere land i Europa har forbud mot tungtransport i helgene
Norsk konsortium med konsept for frakt av flytende hydrogen, også omtalt her
Her er de norske bransjene som vil trenge hydrogen i 2030
Om hydrogenfergen på Haugesundkonferansen
Corvus øker salget og kjøper Grenland Energy
Fjord1 bygger om fire dieselferger til hybrid
Ferjene seiler foran, og flere anbud skal utlyses
Nå står også hurtigbåtene for tur, og det er mange hurtigbåtkontrakter i Norge
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Enorm vekst i scrubberinstallasjoner - restriksjoner mot bruk av open loop flere steder også Norge. EU ber IMO ta grep for harmonisering.
Havnetopper tror nordlendingene kan ende opp med gamle cruiseskip
Uenighet om cruiseskip med hydrogendrift
Handle lokalt og selje globalt
Utslippene fra skipsfarten er både lavest og høyest på seks år
Fossilfri shipping i Sverige i 2045?
Why the ocean holds the key to sustainable development
Maritim strategi 2050 i UK
Island får sin første batteriferge
Plan for fergeelektrifisering i Washington State
Japansk konsept for helelektrisk tanker
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