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Les denne e-posten i nettleseren din

Nytt om GSP
Nye deltakere
Vi har gleden av å ønske de nye partnerne Breeze, FærderTankers, GearConsult og
Skipsteknisk - samt DSB som observatør - velkomne i GSP!
Miniseminar med Ulvan rederi - først med det siste
Tirsdag 1. mars klokka 9-10 blir det et svært sennende miniseminar med Egil Ulvan Rederi
om deres nye miljøskip Oddrun With, og nullutslippsskipet With Orca. GSP-medlemmer kan
melde seg på her. Vi har siden sist arrangert tre miniseminarer, åpne for alle GSP-partnere,
der presentasjonene er tilgjengelige på GSPs Sharepoint.
Ny pilot med Gasnor - Fra lavutslipp i dag til null i morgen
Siden sist partnermøte er det kommet til en ny pilot, med Gasnor som piloteier. Piloten skal
tilrettelegge for bruk av nullutslippsdrivstoff i LNG-infrastruktur. Les pilotbeskrivelsen her.
Omtale av nye piloter
De fem nyoppstartede pilotene fra forrige partnermøte er beskrevet på GSPs hjemmesider.
Grieg Star sin ammoniakkpilot omtales både i TU og E24, og Fiskebåt skriver om Lerøys
ammoniakkpilot.
Griegs GSP-pilot i mulig samarbeid
GSP og Grieg har invitert Zero-Emission Shipping - Mission (ZESM) til samarbeid i piloten,
med begrenset deltakelse, i henhold til pilotgodkjenning av GSP partnergruppe i desember.
ZESM har ytret ønske om å samarbeide.
Vards sirkulærøkonomipilot er aktuell
En kommentar i TU løfter frem Vards pilot og argumenterer for gjenbruk av offshoreskip til
havvindindustrien. Denne PSV-en bygges allerede om for dette formålet.
ASKOs pilot snart i operasjon
ASKOs sjødroner skal etter planen settes i drift mellom Moss og Horten i august. Prosjektet
inneholder en rekke nyvinninger, beskrevet i denne artikkelen.
Oppmerksomhet rundt KLPs pilot for omstillingsfinansiering
I KLPs pilot er det etablert en felles standard for omstillingsfinansiering i shipping, og
rapporten er å finne på GSPs hjemmesider. Både Finansavisen og Tradewinds har fyldige
artikler som omtaler initiativet.
Hydrogen til maritim transport - Enovautlysning
GSP Servicekontor har gjennomført to digitale arrangement i forbindelse med utlysningen fra
Enova om knutepunkter for hydrogen til maritimt bruk. Det første arrangementet var en
introduksjon til hydrogenbaserte drivstoff for alle, og en uke senere presenterte 16
potensielle kjøpere sine prosjekter og sine behov for hydrogen og ammoniakk. Begge
arrangementene hadde mer enn 80 deltagere. Dette viser at interessen for denne utlysningen
er stor. Se mer informasjon om utlysningen her.
Vil du delta i masteroppgave om grønne samarbeid?
Siviløkonomstudenter ved Handelshøyskolen BI søker deltakere til studie
av organisasjonssamarbeid for utvikling av bærekraftige løsninger. Har du mulighet til å delta
i intervju for å dele erfaringer, vennligst registrer deg her.
https://us16.campaign-archive.com/?u=c104b186af2338158f51fd201&id=62b1791081
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Partnermøte 9. mars
Vi minner
Past Issues
om partnermøtet 9. mars klokka 10-15 på Teams. Spennende agenda kommer
snart - med bl.a. ny oppdatering på EU ETS og Fit for 55 for skipsfarten, Maritim21 og Grønt
Landtransportprogram, samt presentasjon og godkjenning av nye metanolpiloter.

Translate

Tiden flyr, tydeligvis. Vi har rundet femti nyhetsbrev! Om du vil feire dette med kake,
må du gjerne gjøre det. Men ta i hvert fall kontakt om du vil gi oss tilbakemelding om
noe som kan gjøre nyhetsbrevet mer lesverdig!

Andre nyhetsklipp
Riksrevisjonen om grønne offentlige anskaffelser: Myndighetene bruker ikke
innkjøpsmakten godt nok
Statens vegvesen sine asfaltkontrakter: CO2-vekting gir resultater
Mangt kan vi leve av etter oljen - også grønn skipsfart
Maritim21-strategien er levert
Ny rapport fra Menon om tilstanden i maritim næring etter korona - både vekst og
bekymringspunkt
Innlegg: Verftene er som kanarifuglen i gruva
Krav om polsk verft
Hydrogensystem snart på plass på MF Hydra
Kontrakten for hydrogenferjer på Vestfjorden er signert
Voldsom vekst: Det løsner for LNG som drivstoff
Getting to Zero Coalition med rapport om policy for å realisere nullutslippsskipsfart

Vil du ikke abonnere på nyhetsbrevet? Du kan melde deg av listen.
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